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 םשב םינורחאהו ; (ןעטסילַארוטאנַארפופ) יתילגנה תדב םינימאמי םשב וארקי
 ומכ ,זא ויה םימכח רבח דועו . -- (ןעטסילַאנָאיצאר) ףתילכשה תד ינימאמי

 ץנָארפ \ ףארגה ררושמהו \ יבָאקַאי יה" ץנָאְרפ  ףוסוליפה | , ןָאממַאה םכחה
 'גועבלאטש + = יפנכ לע" הנומאהו תדה תא וביכרה רשא ,גרעבלָאטש
 ט'עקת--*קת .א'ה תודוסה ילעב םינפל ןכ ושע רשאכ שפנה תולעפתהו שגר חור.

 1750--15!% | תמכה יבא םג היה רעטַאוואל . -- םיניבה ימיב 01
 תא  תערל לכונ הרי לע רשא המכח , אוהה רודב (קןוַפ1ַסקחסמא) ףוצרפה
 ושאר הנבמ לעו וינפ תומד לע ןנובתנ םא ושפנ תונוכתו וחור ָךְלַה . םדאה גְומ
 גיעבנעטכיל | גר ע'ב נע ₪5 יל ץורחה םכחה ךא . איהה המכחה יללכ יפ לע
 פ/לקה--"קח א הנינש יצח וילע תורילו הככ לע וב לתהל הברה ןעגניטטאנב
 טנאק אילפה * , טנָאק ץרענה םכחהו ריבאה ףוסוליפה . - םינונשי
 0 , וינפל ויה רשא םימכחה לכמ איפופוליפה תמכחב תושעלי
 ,ורהנו וילא וטיבה זנכשא ימכה לכו , הלכיה םיִמָר ומכ ןבי+
 םנל ויהיו אפורייא לכ תא ושיערה םיבגשנהו םיקומעה וירפסו / רוא ואר ורואב
 עטכיפ יכרדב זחא , עט כי 8 לודגה ודימלת , -- הזה םויה דע
 רינקת--ג'כקת א'ה .םיללוהמ םירפס בותכיו / האלה דוע תכל ליאוה םג \  ורומ'
 11762 18+ = . == הנוב יעדוי לכ םהילע ואלפתי רשא תעדו .המכח םיאלמ
 8 ה .לע .בוט חקל רוע ףיסוה עטכיפ רימלת ג ניל לע ש םכחה'
 1775--1834 - ירהזו ותמכה ינויגה דוהב לבת ינפ אלמיו לודגה ורומ תרות
 לענעה |" ארב לעג ץה ץנָארפ גרָאעג ראפמה םכחה . -- ותנובת
 יש " לע .הזע הלועפ הלעפ רשא איפוסוליפב הבחרו השדח הטש
 םימכתה ומק רשא"דע /  םיאבה תורורב םגו ורודב םיזנכשאה תובל
 ינינב לכ \ תא .וסרהיו .(ןעטסילַאירעטַאמ) רמוחה ילעב תטשב םיקיזחמה
 םכחה הנב רשא ראפמה ןינבה תא םג םכותבו םינורחאהו םינושארה םיפוסוליפה
 םימכת םישנא תושעל  זא- ולידגה םלוע ימי תורלות תועידיב םג . -- לענעה
 רעלטמיפש = " ןַאהַאי םכחהו רעלט טיפש םכתה םשארבו , םיעודיז
 עלה יל = םירומלה ירטשמו םירענה .ךונח תועידיב . - רעללימ
 - - עב םכוה םשארבו / םיבר םישנא דא ופסונתה רפסה יתבב
 ל 1600 | וסעד  ריעב  ללוהמ רפס תיב דסי רשא ווָאדעואב
 4 . ירפ ושעיו וחילציו וילא ורהנ םיבר םירימלתו (םויפַארטנַאליפ)

 1793-1790 18 םצ ל אז .םכחהו עפמַאק םכחה םג" / 'םתעָרְו םתמכהב
 םיבר םירפס ובתכ :םג .ונקת ,ורקַח / ונזא םילודגה (ןעגָאגָארעפ) םיִנָמָאָה
 + תונובת חראו תעד תוביתנב םרשאלו םידומלה יכרדב םירוענה ינב תא ךנחל
 יצאלאטסעפ =" ץייווש- ץרא 'רילי יצָאלַאטסעפ ךירנייה םג אצי םהיתובקעבו

 וקח רקהה - . רפסה יתבו םידליה ךונח רברב השדח ,הטש ארְביו
 4768-1857 | | אפורייא ץראב תועושי ולעפיו עשי ורפה םהה םימכחה
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 רעלש | רעלליש ןָאּפ ךירדירפ (\ . -- יתנעפ תנפצי םשב ותוא
 תיסקת--שיקתא'ה ךבדיו םירבכנו םיבר םירפס בתכ , דאמ בגשנ ררושמו ץילמ
 1759-1805 | םיבצוח ויריש . הניבו המכח חורב םינושו םיבר םינינע לע
 וב וקצייו תובגשנ תונויער יפנכ לע םהיארוק תא וביכרי , ןוימדה שא תובהל
 : םשב םיעדונה (ןעידָאנָארט) .הגות ינויזח השלש , -- אלפנו זע שגר חור
 (עבעיל דנוא עלַאבָאק) יהבהאו םיככתי , (רעבייר איר) יםירדושה>
 םיצרמנו םיזע םינויער תורעס , וירוענ ימי תובשחמ ירפ םה ,יִאקסעיפו*
 -וצצופי שיטפכ םהירבר לכו ,  םב תחקלתמ שגר שא תבהלש . , םבחב ורעסי
 - יביבש תובכ ירתא בתכ ,יסָאלרַאק ןו די ינויזח רפס ., -- םיארוקה תובל
 . -- .םירוכב ירפ תושעל ולחה ובבל ינויגהו , וברקב .תורחשהו תורליה שא
 שררמ תיבב תורוהל (רֶאסעַּפָארּפ) שאר הרומ .םש יהיו אנע יי ריעב ותבשב
 תמח למי רבד לע ורפס תא בתכ ,(עט5כישעגטלעוו) םלוע תומי תוכילה המכחה
 רפס תא זא רבח םג , "תולפשה תוצראה ררמי רבד לע ,יהנש םישלש
 תארקנה האלפנה ותריש תאו , םיקלח השלשב יןיי טש נעל לֶאווי .ןויזחה
 םדאה ייח תורוק תא וניניע דגנ גיצי הב רשא (עקקַאלג איד) י]ןומ ע פ* םשב

 אלפנ ךררב וייח תוחרא לכו ותבצעו ותחמש , ונוסאו ונושש ימי תא , לכתב
 םג םיילהו םיבואכמ לובסיו ראמי יוו ב ותבשב וייח תונש תירחאב , דאמ
 , יטראוטש םירמי םשב עדונה ונויזח רפס תא בתכ ,ותיחמ תודא החנאו ןוגי
 ותרבחמ תא ,יפנַאעלרַאמ המלע הי םשב הבוקנה .תרבחמה תא םג
 דמחנה ןויזחה פס תאו (אניסעמ ןֶאּפ טיורב איד) יאניסעממ השראמהי
 עהטעג יניעב ןח אצמ הזה הלענה ררושמה , יללעט םלעהליווי ללוהמהו
 ,םהיתותרא יכרדו םהיתושפנ תונוכתב ויחאמ שיא ויה םינוש יכ ףא ןוצר ונממ קפיו
 + -- זנכשא ץראב תומלשה ץק םורמ לע רישהו הצילמה תמכח תא ומירה םהינשו

 זנכשא ץרא זא .הססונתה .רבל .ךישהו הצילמה תמכחב אלו < 43
 , (טפָאשנעססיווסנָאיגילער) .תדה תועידיב םג םא יכ .,.רזנ .ןבאב
 רשפה יתב ןוקתב , םלוע תומי תודלותב , איפוסיליפב
 + םקופי המכחה חורב רשא תועיריהו םידומלה לכבו םירוענה ינב ךונחו
 תקומעו .הלורג הריקשב .םיאיבנה ירפס לע ורקש תיטְנָאטסעטָארפה תד :ירומ
 םכחה םשארבו םהמ םיבר . הב וכלי רשא .ךררה תא םעה תא ורויו
 רעטאואל | = ,(20ז46מ) ךי רי צ ריעב םעה ףיטמ (18אָשַ) רע ט אווַאל
 א'סקת--א'קת ה תובלב הנומאהו תדה יעטנ תא תעטל .םהינתמ זועב ורגח
 1717-1801 | הרובע איה הלפתה יכ םיצרמנ םירברב .םהל חיכוהלו .ןומהה
 ךא . ץיקהב טיבי ותנומת תאו םיהלאב םדאה קברי .הרי לעו , האשנו המר
 יאלאקג | .רכמ יַאְל אקי ג םכחה םהמו םיבר םישנא זא זה םתמָעל
 א'עקת--ג'צת 7 עשו אל .םראה יכ וטילהה רשא ., ןילרבב םירפס רבחמ םג
 1753-1811 | םנא רשא םירבדה לכו ,ולכַשְו ותניב לע םא יכ
 םינושארה . -- םיעותעת השעמ םה לבה , לכשהו הניבה ינדא לע םירסוימ



 רעד גנורפשרוא) םדאה :ינב תפש רוקמ - תואלפנ ףטיו ,  םדק תונשו םלוע
 הפשה חור זוזָע לע , רישהו הצילמה יכרה תישאר לע , (עַפַארפש
 רוע לעו (עיזעָאפ ןעשיאערבעה רעד טסייג םָאפ) הזוע ירישו הירבעה
 םג , גנוע יר םשפנ תא ואלמיו םהיארוק בבל וחמשי רשא הלאכ םימר םינינע

 תורודב .םינמא ידי השעמ השעמה תשורחו איפוסוליפה לע וחקל רטמכ ףיערה |
 .-- שונא חור יחמשמו םיניע וריאמ הלאכ םירקיו םיבר םירבד רוע לעו , םימלוע
 דנאליוו = = םירפס השע , היהמ רפוטו םכח ד א ליוו ןיטרַאמ ףוטסירכ (ד
 ג"עקת דג"'צת א םהיניע ערק :ךא , םהב הספונ:: םינויה ימכח חור רשא הברה
 1738--1815 | תורודב .אפורייא ינב תוחראכ םהילע בהז ירע הלעהו ךופב
 .יריש םינושארה םירישה ימי תא םדקכ שדח יןָארעבָאי ורפסב . -- םישדחה

 תמדא לע וספונתה רשא :(ןעטכירעגנערלעה עשיטנַאמָאר) םירובג ירישו םיבהא
 ןח חור , םימיענוםה םילק םינושהו םיברה ויריש לכ . = םיניבה ימיב אפורייא
 בוטל הָנָש הלאה םימכח השלש יפ לע . -- הבאד ץּודָּת םהינפלו םהילע הכופש
 ,'תומוצעתו זוע:ול ןתנ גניפע ל םכתה : זנכשא ץראב (אזָארפ) .יזרפה רָּבְדַה
 ףועל םיפנכ ול:ארב רעד רעה םכחה , ורהט קַרֶּב תא ןנשיו בהזכ ותוא קקז
 , םירויצב : , יפויו ראפ לכב : ותראפיו םייח תור תמשנ ויפאב חפנ םג * , ףעיב
 וילגר הש .דנ א ל ינו םכחהו , תודיח תוצילמו םילשמ / תונוימד ,  תונומה
 גנָאגפלאוו (ה ..-- םיניע תרמחל םיתמקר עבצ ללשב והפייו חרא ?ורל תוליאכ
 : עהטעג = / הבברמ .לוגדו רודה תפומ :; םיזהה םכהו בבל םכח עהט ע ג
 ב"צקתרט'קתא'ה .םיררושמה תקהל לכב והומכ ןיאמ בגשנ הרושמו ראמ אלפנ ץילמ
 176% 1%? תּוגָעא םשב -תעדונה ,המיענה ותרבחמב . זנכשא ץראב
 יכרד תא ול םש (סרעהטרעוו ןעגנוי סעד ןעדייל איד) יריעצה רעהטרעוו
 ריפסקעש .הלענה רפוסה תוחראו ,וקל ןָאיִסֶא ןומדקה ררושמהו םמורמה ץילמה
 ןַאָּפ ץצָא גי .םשב  תארקנה .ותרבחמב םג .תאזה תרבחמבו . , תלקשמל
 . -- אפורייא יליכשמ לכ בלב תוממותשהו זע שגר ריעה , יןעגניכילרע ב
 יאינעגיפיא* רקיה ורפסבו .יִאסַאְט ָאטַאווקרַאטי  ללוהמה ורפסב
 תור וע המו , ויתונותשע ומה המו ויתובשהמ וקמע המ בל םכח לכ יניעל תיכוה
 הקזחה ורי. תאו ולדג תא הארה יט נ אמ גע+ ורפסב , תודיח הצילמב ונוימד
 רקי יאעהט ָארֶאר דנוא ןאמרעהי ורפס . אילפהל דע ןויזחה תכאלמב
 ירעטסיימ םלעהליווי ורפס . הנובתה יכרד יעדוי לכ יפב ראמ ללוהמו
 תא זא השבל רשא חורה יפ לע רבח , יטפַאשטדנָאוורעפלהַאוו אירי ורפסו
 םירבה ירופפ םג םיזרו תומולעה / תורוצנו תואלפ ובהא רשא , ורוד ינב
 תוכולהת תא ראתי ,יטייהרַאוו רנוא גנוטכירי ורפסב . (ןעכרָאמ)
 םשב עדונה אשנהו בגשנה ורפסבו , דלחב והורק רשא ..תורוקהו וייח ימי
 אשיו ותראפת עורז תא ףשח , ץראה לע ואבצ ימי לכ וב הגש רשא יטסיופו
 ושפנ ךלה תא ונינפ חכנ גיצי וב , םלוע םורב םידמועה םיבר םינינע לע ולשמ
 תוכל לכונ קדצב יכ רע , םלוע יזרו תומולעת הלגי ובו ,וינויגה ינומט ינופשו
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 תשרתו  תכשחמ תכאלמ לכו , תרק ימורמ יפג לע ובשז עדמו המכה לכ רשא
 תמכח א הליפעה םיערמהו תומכחה לכמ רתוי ךא .. םצק םודמ דע ּולָע השעמה
 ,תואלפנ ועירה םיררושמהו םיצילמה תקהלו , הלעמ הלעמ תולעל רישהו הצילמה
 םתמדרתמ רלח יתמ תא וררועיו וריעיו ץראה לכב ואצי םהיתורונכ יוק ילצלצ
 ףוררלו םירשימו טפשמו דסח בוהאל . וילעפמ תואלפמ לאו יה תולועפ לא ןיבהל
 םתניב חורב ואיצויו ורחי ורבה םיעודיו םימכה רבח . םהייח ימי לכ דפחו בוט ךא
 יה לעופ לכ לעו , ץרא ינכוש לכ יניע וריאה רשא ; רואל םירבכנו םיבר םירפס
 רשא םידבכנה םיררושמה ישאר , תעדו תוצעומב  םהיתורבדמ ואשנ והשעמז
 קאטשפאלק = = / קָאטשפָאלק בָאלטטָאג ךיררירפ (א : םה אלה , אוהה רודב ויה
 ג'פקתהר'פת "ה , הבגשנ ותפש , רחבנ ףסכ ונושל ,  הלענ ררושמו בגשנ ץילמ
 179% -1505 | יפשר םיררועמו םיריעמ םיאשנו םימר וינויערז מהול שא ונוימד
 הללוהמ , יערַאיסעמי םשב הבוקנה האלפנה ותריש . ליכשמ ארוק לכ בלב שגר
 רשא הרמז יריש םג (0ָאְ) היוללה יריש : תרצנ תד ילעב לכ יפב דאמ איה
 םבוט ללגב ץראה לכב הלהתלו םשל םה םיעדונ ,ובבל ישרומ :וגוהו ורוה
 םיבצוח םהירבד לכו ,ףטוש לחנכ םהור ,  תומרה םהיתובשחמ ! ללנבו. םיפיז
 םהב אצמי םתוא ארוקה לכו , םה םימיענו םידמחנ וירפס לכ םג ; שא תובהל
 תוכקעב אצי , םיזורח ילבו םילוקשה וירישבו הממורה ותפשב . =-.בוט ברו ץפח
 םירפא הירודי (ב ,:-= םלועמ תאזה ךרדה םהל ורחב רשא םינושארה םיררושמה
 גיסעל | תושעל אילפה | ) הלענו ץורח רקבמו  לודג רקוח גניסעל
 א'טקתרש'פת "ה ןיתונוזזח  ירישבו תוצרמנה ויתוצילמב , םימכוחמה) וירפסב
 1799--1751*  כרצו תמא תבהא חורו תעדה הגונ יקיפמו המכחה ויז םיאלמה
 יעוגרוטַאמַארדי הענרובמאה םשב הנוכמה דבכנה ורפסב , םהינפ לע תפחרמ
 רעטַאעהט) ינויזחה רוטארעטילב םיתפרצה תואיגש תא לכ .יניעל חיכוה
 השעמה תאו ,ןויזח יריש יררושמ הב וכלי רשא ךרדה תא הרוהםג ,(רוטַארעטיל
 םה אלה / תעדו תוצעומב בתכ רשא םימיענו םיפי ןויזח ירפס יפ לע ןושעי רשא-
 ןאהטַאני , ייטטָאלַאג עילימעי , םלעהנרַאב ןָאּפ ַאננימ*
 םשב הבוקנה הרקיה ותרבחמב , -- הלאכ םיבר רועו , יעוייוו רעד
 ,רישהו הצילמה תמכחב ריהב רוא תוארל םירקוחה יניע תא ריאה יו אק ָאָא ל
 ול ללפ רשאמ תרחא הלסמ ול .לסיו  ,<תבשחמ תבאלמ לכבו השעמה תשורחצ
 .ןאמלעקניו = ורפסבו' , םהה םידבכנה םינינעב ] אמ לע ק ניו ןַאהֶאי םכחה
 חיכקתהו'עת א'ה  תודא לע עצֶאג ןהכה םע .תמאה ביר תא וב בָר רשא ראפמה
 1717-1768 | לעטיבנעפלַאווב ואצמנ רשא (עטנעמַאגַארפ) םדק ימי ירירש
 ותרובגו ותכ- תאו הצילמה תוחצב :הקזחה ודי תא בל ירקח םילודג יניעל הארה
 .<= הזה לודנה הארמה לע בל ימכח לכ וממותשה יכ דע ' , המכתה ירקחמב-
 רעדועה = בתכ / , ןובנו םכח שיא- , רע ד רעה 'רירפטטָאג ןַאהַאי (ג'
 גיסקת"ר"קת אה הורבו -רישו הצילמ חורב , הניבו המכה חורב םיבר  םירפפ
 1766 7-1%%% ומי לא ףוע היבגה ותמכה חור .בורכ לע :. קדצו תמא תבהא
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 ::תחת ןרעייאב תא איבהל :תינש ףעוָאי הפיקה הפנ איזערעהט םירמ תומ ירחא
 ל ונתנאלו איהה םעפב םג ךרדב הנטשל ול בצותה ךיררורפ ךא ,ותלשממ
 ה'מקת :א'ה) (רנובנעטשריפ)  םיאישנה .תירב תא זא :דסי אוה יכ ...וממז תא

 -רסיק-תא אינה םהיפ לעו ,  וילא םדו ובתכ זנכשא יאישנ תיברמ רשא (5
 תירבה ילעב םיאושנה יכ ספא =. -- הלחנל ןרעייאב תא ול תחקמ ךייררעטסע
 ץראה -רימת:הרגח רשא :חַוְמַה תא ור . ,.םירזגל זנכשא ץירא תא וערק איהה
 , :תחא תרבחמל  התוא .רבתמה. קותהה :תא וקתנ . םהיפכ לעופבו  ,'איהה
 הב. לושמלו:ותלשממ 'ץהאב ודבל רהוש תויהל ועָצַּב תבהא ףאש אישנו אישנ לכ
 --חובכ לכיהב :בשיו וצראב .ריבא ךלמ היה דחאו דחא לכ 8 יתלב הלשממב
 .::םעלייאזרעווב רשא תפרצ ךלמ לכיהו / םיעושעשו תוגונעת לע םוצעו בה ןוה רזָפיו
 ;?הזתאינ ,:ולכיהב שיא-שיא םה םג ושע , םש השענ רשא לבכ:, םיניעל םהל היה
 <. תמכחב םג ,:והומכ .דובכ ידגב ושבלוו  ,ותפשיורבדיז אוהה חואנה ךלמה ףרדב
 -"םהל ןתנ .רשא: השעמה תשוהח לכְבו .תבשחמ תכאלמב * , וינובנ. תניבז וירפוס

 ;:איזערעהמ ;םירמ-:חכלה .םהה .םימיב.. ..-ד.ותְכלְממ ץראב םיכלהמ  תפרצ ךלמ
 "'הלהתל .התוכלמ .ָךּובְכ .םשו. (1780-העבמעווַאנ 29:מ"קת א'ה)-ץראה לכ .ךרדב
 תאריו בל .תמכח התיה -איה יכ-., הזה םויה רע ךייררעטסע יבשוי יפב הכרבלו
 -:בוט;תושעל .ויה- הצפח-לכו :העשי לכו , םיללעמ תבוטו גזְמה תמוט :,.םיהלא
 .םשְּב . לנהנ רשא ,ןעפיירפ ךלמ .ינשה .ךירהירפו . . התיערמ ןאצו המעל דסחו
 א'ה) איהה הרבכנה הכלמה תומ ירחא םינש שש הוע ךלמ ., *לוחגה ךירדורפ>
 ,ירחא .םינש עבראו :םיעבש .ןב ותויהב הבוט הבושב תמוז. עונינ (1786 ו'מקת
 ימי.לב לבת יבשוי .יפמ ופוסי- אל ורבזו לודגה ומשו ; םינש ששו םיעברא וכלמ

 . ץֶראב.השע השא  תואלפנתו  תולודגה ללגב םלוע

 .4 זנכשא ץהאב .םירפופו :םימכח :תומכח 6

 הב - םיבה םיאישנו םירזגל .זא .הערקנ רשא זנכשא ץרא 8 2
 ינבל תומוצעתו זוע תתל הרי תלזאו התרובג התשנ / הטמ הטמ הררי , תטלש
 רבד "לכב 'חלעמ הלעמ "'תאזה ץראה התלע הז תמועל ךא .-םדק ימיבכ המע
 תרבגו תעדב יתרש / המכחב יתבר התיה יכ רע עודיו לכשה לכבו הניב תמכח
 ::ערומו: יי! תא ונתוהאי < : המכחל ורמא םיבר םיאישנ יכ . םיעדמה לכב תוכלממ

 "בל ימכח לכל .הבידגה .םרי תאו םהירע ירעש תא וחתפ חותפ . וארק הניבל
 יתבבו. תוריבה ירעב שאר םובישוה / אפורייא יספא לכב םיצופנה םש ישנא

 םיצילמו םירפוסל םהיתורצואמ ףסכו בהז וליזה , םהיתוצראב רשא המכחה ישרדמ

 ירפ ' תא איצוהל םהירי' לאל :יהת .רובעבל ,  ץראב זא ובֶר רשא םיררושמז

 .המפחה תא :לידגהל "ןובנו ליכשמ לכ ידיב .וכמתיו / םימע רואל םהיתובשחמ

 הרשע הנומשה האמה יצח היה ןכ לעו . שמשה תחת תטלש התושעלו הרידאהלו

 רשא רוד / םישרחה תורורב וירחאל םג ויגפל והומכ ןיאמ םכח רוד ,/ העד רוד

 .רוה ,ָּנִק המש םיבכוכ ןיבו , רשגכ ףוע ההיבגה (רוטָארעטיל) םירפוס תמכח
 רשא
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 יירמְלמ םילקנ םיתפרצ ינפמ םתרוקפמ ותוכלמ רצחב םירבכנו םילזדג םירש ךירדירפ
 + -- םהומכ םיבר דועו (סרייזירפ) שאר תורעש יביטימ , (רעטסיימ ץנָאט) לוחמ

 המחלמה ְּבְסְּב םעפה רוע זחא םימי עַבָשּו ןקז ךירדירפ תויהב 8 41-
 תמ 3777 ו'לקת .א'ה תנשב : איהה המחלמה רַבְד הזו , ךייררעטסע םע
 לרַאקו , רצע שרוי וירחא חינה אלו ןרעייַאב טסריפרוק אישנ ףעוָאי ןאיליטיסקַאמ
 רזָפמ , םיגונעת בהוא היה יכ ףאו , ושרוי היה ץלַאּפפ תונירמ אישנ רָארֶאעהמ
 בבוח ףא רסח השוע , םילד ןנוח , בל בוט םג היה , אוש ילבה רמושו ןוה
 ףוסי אל ורכוו , ץלָאפפ יבשוי יפב :הכרבל ומָש םויה דעו , השעמה תשרח
 . גרעבלערייהו ןעגניצייווש , םייהנאמב וירחא ריאשה רשא םיראפמה םינינבהמ
 ןכ לעו , ויניעב ןח האצמ אל ןרעייאב ץראו ירירע ךלה הזה אישנה םג יכ םנמא
 ול .תתל ונממ לאש רשא ךייררעטסע רפיק ףעוָאי ץנָארפ תלַאשל לקנב התפנ
 :ותוארב ול רציו , ךיררירפ יניעב רבדה עריו . היתופנו ןרעייַאב ירע תיברָמ תא
 תא תסיו / ןרעייאב תא הילא חפסמו ךייררעטפע לובג תא ביחרמ רסיקה יכ
 .רָארָאעהט לרַאק שרוי (* (2₪61פזו0086ם) ןעקירבייווצ אישנ לרַאק גָאצרעהה
 :ול השע השא םמחה לע (גָאטספייר) דעוה םויב הכולמה ירש ינזאב םטח קועול
 ירבד יכ ךירדירפ תוארכ יהיו , םירז ריל ותשורי ץרא תא ותתב רָארֶאעהְט לרַאק
 ועורזו ודי ול עשותו , ירפ ושע אלו דעוה םויב ועמשנ אל .אוהה גָאצרעהה
 תא ריבכהל , (1778 ח'לקת א'ה) ןעמהָאבל ליח ישנא ףלא האמ חלשיו , והתכמס
 . םלועְל איהה ץראהמ ונצח רענלו ,ןרעייאבמ ודי בישהל ךייררעטסע רפיק לע ודי
 הללוחתה ןכבו , אוה םג ותארקל ברחב אציו ,ול עמש אלו הבא אֶל רסיקה ךא
 יהשוריה רבד לע ןרעייַאב תמחלמי םשב םיטיה ירבד ירפסב תעדונה המחלמה וא
 ./ לטק הדשב הכרעמב םחלהל זא הברה אל ךיררירפ הנהו . (1779 טילקת א'ה)
 / וירוענ ימיב ול השע רשא ותרובג רובכ םש תא ללחי ןפ הבדב הגארמ ילואו
 רסיקכ םימיל ונמט ריעצו ליח רובג רבג םע וחכ תולככ ותנקז תעל ומחלהב
 םיצרמנ םירבדבו רפוס טעב םחלהל בירה ילעב .וברה הז תחתו -- ךייררעטסע
 כ לכ יניעל חיכוהל ץמאתה רתא לכו .(0000410868) לכשה ינדא לע םידסוימ
 לכב המחלמ ץורפת לבל דחפ ודחפ אפורייא יכלמ ךא . -- ובירב קידצה אוה
 הערה תא רעבל 'תפרצו איסור וררועתה ןכ לע , אוהה בירה ילגרל אפורייא
 לכב הרחב אל רשא -- איזערעהט םירמ בל תא תוטהל וצמאתיו ץראה ןמ איהה
 תא איצוהלו איהה המחלמהל ץק .םושל -- .רפיקה הנב השע רשא תושדחה
 ןרעייאב המק ויפ לעו , (** ןעשעט ריעב השענ רשא םולשה אוה , רואל םולשה
 היה (*** יוניורבו לעטרי פני א , םלוע תזוחאל ץלָאפפ  תונירמ אישנל
 .-- םימיה לכ ןעסיירפ תלחנ לבח ט יי ריי בו ך א פש נאו ,ךייררעטסעל השורי

 ירתא
 (םוהטנעטשריפ) םיאישגה דחא ץראב הריבה ריע םיגפל התיה , ןעקירבייווצ (*

 , חזה םויה רע רוע םיכלומה ןרעייאב יכלמו ןערעווש ךלמ 31 לראק אצי םהיצלחמ רשא
 | . ןרעייאכל רשא ץלאפפ לילגב ןעקירבייווצ ריע ססונתת התע

 + ךייררעטסע הלשממ תחת רשא ןעיזעלש ץראב ןעשעט לילגב ריע , ןעשעמ (**
 . ןעמהאב ץראב ץטארגינאק לילגב ריע , יוניורב (***

 18. (גיה 'ירג
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 דאמ והובהא וירבע לכ . םיכלמ תולוגס לכו שוכרו רשוע ול יהיו , המחלמו רצ
 .ונב תא שיא בהאי רשאכ םבהא אוה םג אוהו ,ןמחר באכ והובשחיו והורבכיו
 . והלהת םהיפ ואלמ ומש יעדוי לכו / םיקוהר םי ייאו ץרא יספא רע אצי ורובכ םש

 םירבדהמ רחא . אשמל םהילע יהיו וידבע לע השק לוע םימעה ותנקז תעל קדו
 ,עפפַאקב ןינקו הנקמ תושעל ומע ינב לכ לע רֶמֶא רַפָא יכ היה םהה םישקה
 לבלו . ףסכ תמורתו סמ םדעב ומלשי םרטב הלאכ תובר רועו חלמ ,קָאְּבַאט
 ץרא ירע לכב םיתפרצ םיבר םידיקפ דיקפה ,ותוצמ תא רובעל שונא זועי

 תורוחסהמ סכמה תא וחירבי לבל םירחופה לכ לע תוחוקפ םהיניע תויהל ותוכלמ
 םפכא תא דאמ ודיבכה , םהה םימיב םיסיירפה שפנ יאונש םיתפרצהו -- ןהה
 תא ומלש אל רשא םישנאה לכ תא וצצוריו וצער םפא הבוגבו , ץראה םע לע
 ויניע םילעה רשא לע ךלמה לע ץראה םע דוע וננולתה תאז תלוז . ךלמה םכמ
 תעדה תורָת ילעב ויערֶמּו ר ע טל ָאוו תמכח יכ . םינבה ךונהמו תדה תיסנכמ
 ויניעב הבשחנ אלו תדה תיסנכמ םלעתה ןכ לעו -- 1ּבַחב הפסונתה תדהו
 יוארכ ובל םש אל םירוענה ינב ךונחו רפסה יתב לע םג ,  הילע ןיע חוקפל
 תרובעל דוע וחלצי אל רשא ליחה ידיקפ תא ריקפה תונטקה םירעב .םהל
 םיתפרצ םיקה תולודגה םירעבו ,רפסה יתבב םירמלמו םירומ תויהל אבצה
 םירוענת ינב והילצה אל ןכ לעו ,רפסה יתבב םילהנמו םיחינשמלו םירומל
 ללגב הזה םכהה ךלטה דובכ םש רכזי בוט לע ךא , -- ירפ ושע אלו םדומלב
 ילחנ ירהנ האלמה הברח תא רבשיו , ותכלממ תוצראב תדה תאנק תיבשה רשא
 לכב טילשַה תיתָרה ץנָארעלָאטה תאו , ץרא ץורעל דוע ףיסות לבל םדא ימד
 / םהב יחו םראה םתוא השעי רשא םיטפשמהו םיקחה לע םג , -- ויתונידמ ירע
 תא רבעיו טפשמה יתבמ ריפה (רעטלַאפ) םינעמה ילכ תא . הבוטל ויניע םש
 רשא םיערהו םירזכאה םיטפשה לכ תאו , םראה ינבל תולז םה רשא םישנועה
 םיקחו םיקידצ םיטפשמ רואל איצוה יכ דע טקש אלו חנ אלו , םיניבה ימיב ויה
 ומע תבוטל ותוכלמ תדובע תא םוי םוי רָבַע ברעה דעו רקובהמ . םירשיו םיבוט
 שעיו ןהיתוכילה לכ לע ויניע חקפיו ותכלממ תונידמ תא בבס םג , ותיערמ ןאצו
 קדצב רשא הוה לודגה ךלמב התיה תחא הנוכת קר . ץראב הקרצו טפשמ
 . .רכנה ינב תולוגסל הלודגה ותבהא : איה אלה , םימלש ןכו םיבר הילע וננולתה
 בח ןורתי ןתנ רשא דבל אל יכ . ומע ינבל רשא תורקיה תולוגסה לכ תא ּופאַמו
 ויפתבמ . תא בתכ רשא דע תיזנכשאה רוטָארעטול לע תיתפרצה רוטארעטילל
 תאו םיתפרצה יכרד לכ תא םג דאמ בהא רוע ךא / תפרצ ןושלב וירפס לכ תֶאִ
 היתוביתנב תכלל קר ויה וצפח לכו ועשי לכו , םהיתוכילה לכו םהיתונוכת
 תונכשמו תוננאש תוחונמ ואצמ םימוצעו םיבר םיתפרצ . םהישעמכ תושעלו
 תפרצמ םוי םוי ורהנ םינומה םינומה ,הזה ךלמה םעטמ ןעסיירפב םיחטבמ

 רתי םג ואר ונממו ,ךלמה דיכ ובוטמ םקינעיו ררהו דובכ םהל .קלח ךלמהו

 םיניע יזחא םיבר םיִתפרצ ןומה םהילא ופסאיו , והשעמכ ושעיו זנכשא יביסנ

 הירה תובר םימעפ . בוט ברג דובכ םהל ונתיו , םיעותעת ישעמבו םיטהלב
 ךיררורפ
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 ,ץראב םולשה תירב רפה רשא לע המחלמ וילע שירקת יכ ול ריגהל ךירדירפ
 ןומראב םיכלמה יכאלמ ודעונ רשא תעב םג , םעהו ךלמה יניעב הפלקו געלל התיה
 דוסב היכאלמ וחפסְנ אל , םולשה רבר לע דופ קיתמהל גרובסטרעבוה
 רסיק , היפמ הצע לבקלו ּהעַר תא לואשל המואמל הבשחנ אל יכ , םיכלמה רתי
 . ברחו לד ורוקמו קרוה ותוכלמ רצוא ., לָיִא ןיא רבגו םינוא לדח היה םיזנכשאה
 ץראב זא ולשמ , (ןעקילבופער) תוישפח תויסנכו םיאישנ םישמחו תואמ עבראב
 , םיעמשנ ויה אל וירבדו , ולאש אל רפיקה יפ תאו / םהיניעב רשיכו בוטכ זנכשא
 לע םהה םיאישנה םג תובר םימעפ ופסונ , זנכשאב המחלמ התיה רשא תעבו
 תירב לעב רימת היה רשא ןרעייאב אישנ םג המו , וב ומחלנו רסיקה יאנוש
 ּוטהְו רחש וחקל םיטפושה יכ ,טפשמ רוחא גסְה טפשמה יתבב . -- תפרצ ךלמ
 ול עורז שיא ; םיררס אלו תומלצ היתוקחו הנירמה תוכילה לכב . -- טפשמ
 ןודמו ביר יהיו , םילר בזע ץצר רישעה , ונממ שלחה תא קשע ףיקתה , ץראה
 רזא אושל . -- תאזה החרנה הכלממה לובג תא הפיקה םיקושע תעושו ,אשי
 איה ינשה ףעזאי תתלו טפשמ רעשב גיצהל ויצלח רבגכ ינשה ףעזַאי רפיקה
 נ'קת--ח"כקת * ולאגנ םהיפכ רשא םיטפושה יכ , ץראב םיכלהמ רשויו קרצל
 1765-1799 = ותארקל ובציתה םנגמ יבג יבעבו תררוס ףתכ ול ונתנ , דחשב
 ודי תחת םעירכהל חכ רצע אל אוהו , תושעל םזי רשא תא עַצַבְל ותוא ונתנ אלו
 ,-- םיערה םהישעממו םהיתובושממ םבישהל םתפשב וגתמו םפאב ותת תתלו

 ןכ / הטמ הטמ תדרל זנכש א תכ למ ט הפסי רשאב הנהו 8% 0.
 ךירדירפ ןימי עשיב ליח לא ליחמ תכללו הלעמ הלעמ תולעל ןעם י יר פ הפיסוה
 אפרל וינתמ זועב רח אוה יכ , הילילעה לודגו םילעפ בר , זוזעהו םכחה ךלמה
 : ותכלממ ץראב המחלמה ינש עבש ולח רשא םיאולחתה תאו םיעצפה תא
 תלוכמל וידבעל תומדשה לובי לכו ןגד קלחיו תורצואה יתב לכ תא חתפ חותפ
 .םירוסחמה לכו םירכאהל םירושו םיסוס , ערוזל ערז ןתנ םג , המדאה ידבועלו םתיב
 , שאב םיביואה ופרש רשא םיתבה תא הנב . המדאה תדובעל םהל ורפחי רשא
 בהז ליזה םג , המחלמה ימיב םהיסכנמ ודרי רשא םיסכנה ילעבל בר ףסכ ןתנ
 םתכאלמ תא לידגהל הדובע תכאלמ ישוע לבלו השעמה תשורח ילעבל ורצואמ
 םנתיאל ובושי רשא דע ומע ינב לכל המורתו סמ לכמ השע החנהו , הרידאהלו
 דאמ ץרפ יכ דע / םורמ דע םירה רוחסמה תא . הנושארבכ םדי גישת גשהו
 םיתבו ףסכ םג םינגו תורש םהל ןתיו המדא ידבוע בישוה םיבר תומוקמב . ץראב
 יפ לע .  בר םע תויחהל ץראה ןמ םחל איצוהל הישות םהירי הנישעת רובעבל
 רֶשא לידגה , תועושי חימצה , עשי הרפה , הלאכ םיבר דועו הלאה םישעמה
 םיסמ םהמ תחקל הברה הנורחאל יכ דע התלצהה יתמב לע ומע ינב תא ביכרתו
 אל ךלמ ינדעמ , ןוה רזפ אל ותוכלמ תיבב . הסמעמל םהילע ויה רשא ילבמ
 הלעה אל בהא ידע , תוקוחר םיתעל םא יכ התש אל תוכלמ ןיי , ונתלוש לע ואב
 םירדסו רטשמב ויה ותיב תוכילה לכ , ויפירסו וירשל התשמ השע אל ; ושובל לע
 תעל ְףַשָח רשא ףסכ ויתורצוא ואלמ ןכ לעו , תערו לכשהב והשעמ לכו , םירשי
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 לזרב דומעכ ךירדירפ דוע בציתה םנמא ףאו ..ונממ וצמא יכ ויררוצו ויביוא ריב
 בתכרשא 1 ב תכמ ךא ,הערל וב עוגנל םֶנֶהִנ אלו וימתול ינפל השוחנ תמוחכו
 זוור ותתעבו ובל זא לפג יב;םהידע ונתי ,םהה םימיב רש רשא וי רי שו ויבהואל
 לופנל ןעיזעלש זא הרתעתה לכ יניע תואר יפלו ;הוקתו תלחות לכמ שאויו הער
 רע ךירדירפ תער עיגהב יכ ספא . -- איסור ידיב ןעסיירפו , ךייררעטסע יריב

 לע בשי ישילשה רע טעפו ., איסור תירסיק טע ב אז ילע.התמ , ּהֶצק םורמ
 , ךירדירפ ידבכמ ישארמ היה אוהו , (1762 ראונאי 5 ב"כקת א'ה) התוכלמ אסכ
 , ךירדירפ םע םולש תירב תורכיו רהמיו , הבידנ הורו הבוט שפנ לעב היה םג
 הלצהו חור םאתפ רמע זאו , םיסיירפה ליח םע רבחתהל וליח ישנאל וציו
 רסיקה ימי ךא . ויתועורז קזחלו וילא הינפ ריאהל הבש החלצההו , ךיררירפל
 רעטעפ רסיקה יכ ,וכשמנ אל ךירדירפ םע ומולש תירב םג .ישילשה רעטעפ
 הנידמה יטפשמבו תיתדה היסנכה תוכילהב איפור ץראב .תושרח תושעל הברה
 והוחידיו םהה םירבדה ללגב וילע ופצק םיסורהו , המחלמה ישנא יכרדב םג
 אסכ לע הבשי חדנה רעטעפ תשא הינשה אנירָאהטָא קו -- ער ןינעב ואסבמ
 בושל םיסורה תואבצל הארק תאזה הראפמהו המכחה הכלמהו . (ילוי 9) הכולמה
 , ךירדירפ םע םולשה תירב ירבד תא הָמִיִק ךא ., םתדלומ ץרא לא ןעסיירפמ
 תא תוכהל ןעסיירפ תא בזע םרטב ךירדירפ תא רוע רזע םיסורה אבצ רשו
 . םחצנלו ותמחלמ ישנא

 איהה הכוראה המחלמהל ץק םושל תוצראה ימע לכ ופסכנ זא 8 8
 תופורש םהירע , ומשְנ םהיתוצרא רשא םיזנכשאה . םהיללח תא התברה רשא
 הופדריו םולש ושקב , דבָאו והותב דרי םבָּוט לכו , רבדמל וכפהנ םהיתורש ,שא
 דע , רואל הז םהייח רוקמ תא איצוהל אפורייא יכלמב וציאיו , םֶהכ יצמאמ לכב
 םירמ םג , ךירדירפ םע המחלמ דוע תושעמ ולדח םיכיסנהו םיאישנה תיברמ יכ
 , ראמ ללה ףסכה אצומו םיגרוהל המע ינב שפנ הפיע יכ התוארב איזערעהמ
 בישהלו תומחלמ תיבשהל הינפ תא םילחמה םע תובבר ינפל דומעל הלכי אל
 ךייררעטסעו ןעסיירפ דוע ואשי לבל םהישעמ תישאר יהתו . הרעת לא ברחה
 ב'כקת א'ה) , (דנאטשלליטשנעפפַאוו) דעומ תע רע התוחא לא השא ברח
 ןיב םולשה רבד רואל אצי האבה הנשב ראורבעפ שרהבו , (1762 רעבמעוואנ
 .(1763 רַאורבעפ 91 ג'בקת א'ה) גרו ב ם ט רע בו ה ןומראב ןהה תוכלממה יתש
 ךירדירפ ידיב ןעיזעלש תא אפורייא יכלמ לכ ומיק אוהה םולשה יפ לע
 ויראפ ריעב רואל אצי איהה תעבו . םלוע תזוחאל ןעסיירפ יכלמ לכלו ול תויהל
 ,השביבו םיב אקירעמאב םיבר םימי ומחלנ רשא ירחא דנָאלגנעו תפרצ םולש םג

 םקוה האלהו אוהה םויהמ . דנָאלגנעל השרומל ַאדַאנָאק התיה אוהה םולשה יפ לעו
 ,-- אפור"יאב רשא תורידאה תוכלממה שמח ןיב בשחתהל לע ןעסיירפ

 . ינשה ךירדירפ תַנְקַזְו זנכשא תכלממ (6
 אל הירבדו הגרדמה לפשב םהה םימיב הבשי זנכשא תכלממ 5% 3.

 לא היריצ התלשב יכ רע , םינזורהו םיכלמה תורצחב הנידמה ירבד לכב ועמשנ
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 (1760.  כ'קת א'ה)

 ךלמה יכ דע , ןעסיירפ ליחב תומש המָש תאזה הזעה המחלמה 5 6.
 ןגְמ  תומחלמב םחלנ קר הרגת תמחלמ םוחלל רוע ףיסוה אל ךיררירפ
 , ותרובג תראפתו הזה לודגה ךלטה עמַָשל יב ףאו , (עזייווסגנוגירייהטרעפ)

 תאז לכב , וליח ישנא לא ּוחְפְסיַו םירְבע לכמו םירעה לכמ אבצ ישנא וילא ורהנ
 המחלמ דוע וערי אל םישָדחה ליח ישנא יכ , םיפיירפה הנחמב תועושי ושענ אל
 ,םיסיירפה תונחמב דוע ויח אל תואבצ ירשו םיליח ירש םג , היתולובחת וריכה אלז
 תא תואלמל לוכי אל תוברה ויתולובחתו ותרובגו ותמכח לכב ךיררירפ ךלמהו
 םחלב םלהנלו וליח ישנא תא לכלכל אָצומ ףסכל אוצמל . -- אוחה לודגה ןורפחה
 ץראה םע לע םידבכו םיבר םיסמ סימעהל םא יכ תרחא ךרר אצמ אל , הלמשו
 ךירדירפ רצענ רשא תעב , -- םאמנ ףסכמ ריחמה ילק  תועבטמ עובטל םג
 תואבצ ידי תרגתב ליחה רובגו ןמאנה ודידי (ם0חשופ() אקוב ףגנ / ןעסקאזב
 תא םהל ושרי םיכייררעטפעה יכ התיה איהה הפגמה תירחאו , ךייררעטסע
 דוע ךירדירפ בזע זא . (ינוי) הלובג לכמ ךירדירפ בצמ תא ושרגיו ןעי זעלש

 הלודגה המחלמבו , ךייררעטסע רימ ןעיזעלש יתא ליצהל ךליו , ןעסקַאז תא םעפה
 כ'קת א'ה) ךא ב צ אק רי לע (ןשָקםןע) ץינגי ל לצא ןֶא ד יול םע םחל רשא
 ןעיזעל ש תא חקיו בשיו ברח יפל םשילחיו ויביוא לע רבגתה (1760 טסוגיוא 5
 ץורפמ םיפורהו םיכייררעטסעה דעב רוצעל חכ רצע אל תאז לכב ךא . םדימ
 ךירדירפ תשורי ץרא תאו , הב ובשיו ןילרעב ריע ירעשב ואוביו , ןעסיירפ ץראב
 , ןעיזע לש תא ךיררירפ דכל יכ ןי וד תוארכ . םקנ תמחב רשו סַמָח ואלמ
 שאר לע קזח רצבמב ותרמַע חקל ןכ לע , ןעסקַאז תא םג חקיו בושי ןפ רגיו
 הילע יהיו ןעפקאזב ףרוחה ימי לכ בשי ןעמל , עבלע רהנ די לע ההובג העבג
 רעתשיו זוע ושפנב ךירדירפ ביהרה , והשעממ ןיו ד תא עירפהל ' , הרתסל
 ורעפ רשא חתותה ילכ לא תונפ ילבמ המחלמו ברחב ןיו ד הנחמ רצבמ לע
 . בר םע םהב וגרהיו וירובג ישאר לע תומ ירודכ תובבר וריטמיו לואשכ םהיפ
 די לע ןיו ד תואבצ תא ךירדירפ זא הצנ רשא לודגה ןוחצנה .יפ לע הנהו
 , (1760 רעבמעווָאנ 3 כ'קת א"ה) (76080ם) ]ע ה טי צ רשה תרזעב יוגרָאט

 ישנא לכ םע ףורחלו / ותמחלמ ישנא ירימ ןעסקַאז תא םעפה דוע תחקל חילצה
 המחלמב ולפנ והנחמ ירובגמ םירובג תואמ עבראו ףלא ךא , ג יצ פיי ל ריעב וליח
 . ! אוחה ןוחצנה ריחמב דאמ ךיררירפ הברה , איהה

 : . (1761--1763. ג'כקת--א"כקת א'ה)

 / הומכ ןיאמ ךירדירפל הרצ תנש התיה (1761 א"כקת א'ה) תנש 8 7,
 רוע ףיסוי אלו הזה אלפנה רובגה לפנ יכ ונימאה םיתעל הניב יעדוי לכ יב רע
 ץרא ןעסיירפ ירע תיברמב ובשי  ונממ םימוצעהו םיברה ויביוא יכ ןעי םוקל
 וא ול הכפהנ ,ול התיה רשא תחאה תנעשמה רנַאלגנע םג , ותכלממ
 , רנאלגנעב חבולמה אסכ לע ישילשה גרָאעג תבשכ יכ , ץזצר הנק תנעשמל
 הינפלמ והכילשתו , ליח ישנאבו ףסכב ודי תא ךומתל דנָאלגנע רוע הפסי אל
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 . -- םהורו סמחו םתוצירעב ץראה תא ץורעל דוע ופיסוי לבל זנכשא ץרא ןופצ
 רהנ תולילג דע ורבעו וועזוטכעב רשה תדוקפ תהת םיסורה ופטש איהה תעב
 התלח זא יכ , איהה המחלמב םיפעסה יתש לע תספ אוהה רשה ךא ; רֶערָא
 חַדָנ הנורחאל רשא היה רבדה ףוסו -- תושעל המ ערי אלו , טעבָאזילע תירפיקה
 תוה לָארענעגהו , ויתחת לע םקוה רע םרֶא 5 לַארענענהו ומוקממ הזה רשה
 ץורפיו , ויתחת גרעבסגינָאק תא רו , הב בשיו תיחרזמה ןעסיירפ ץרא תא דכל
 םֶשָה וב ולגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , גרובנעדנַארב תופנב איסור ירובג םע
 רעתשיו רערַא רחנ לע עסיו האלפנ הלובחת ךירדירפ לָּבַ זא , םירפכו םירע
 ,(טסוגיוא 25) ף ר א ד נר א צ לצא ראמ הבר הכמ םכיו,םיפורה לע המחלמ תרעסב
 ץראל וימעפ תא םירה ןכ ירחא , -- דאמ םירקיו םיבר םימדב ןוחצנה תא ןקיו
 רעתשה ךייררעטסע אבצ רש ןיוד ךא ,זיחא ךירנייה תא םש רוזעל ןעסקַאז
 ךריק5ַאה רפכ רי לע םאתפ וילע לפנתיו , ונממ םוצעהו לודגה וליחב וילע
 םנמא , ודימ קשנה ילכ לכ תא חקיו , םיבר םירובג והנחמב ךיו ,(רעבָאטקָא 14)
 דוע שרגיו ךירנייה םע רבחתה רשא דע תולובחת שעיו םכחתה הזה םכחה ךלמה
 . ןעסקַאח ןעיזעלשמ ויביוא תא םעפה

 (1759. ט"יקת א'ה)

 םירמו , רופחו ךולה םהה םימיב ךירדירפ ךלה תאז לכב יכ ספא 8% 5
 , המחלמב ולפנ , וליח ישנאמ דאמ םיבר םירובג יכ . רובגו ךולה הכלה איזערעהמ
 המתלמ יסיסכט דוע וערי אל , בר למעבו רי קזוחב םהיתחת איבה רשא םישנאהו
 ורפח רשא םירופחמה לכו ול שורדה ףפכה םג ,אבצה תרובעל רוע וחלצ אלו
 יב איזערעהט םירמ ןכ אל , םינענהו םישגנה וירבעמ היוטנ עורזב שנְנ ול
 -- םימוצעו םיבר ליח ישנא םג , םוצעו בר ףסכ הל ונתנ תפרצו איפור
 לו עסיו , םיכייררעטסעה ןיבו םיתפרצה ןיב דירפהל הבאיו ךיררירפ קזחתיו
 עתפ ךא , (1759 ילוי ט"יקת א'ה) רוהא םיסורה תא ךיו , רערַא רהנ תולילגל
 תואבצ םע ךייררעטסע אבצ רש (טסוניוא 12) ןַאדיו ל וילע לפנתה םואתפל
 דע ראמ הארונו הלודג הכמ ותכיו וילע הקזתה ודי טיו ףרָארסרענוק לצא וירובג
 לפנ איהה המחלמה יללח ןיב , ! ייתלחותו יחצנ רבא ! שאוניי ךירדירפ רמא יכ
 ן"ילמ רקי שיא אוהו , ךירדירפ ליחב םיליחה ירשמ דחא טס יי ל ק דלאווע םג
 תיברמ תאו ןערזערד תא ודבל םיכייררעטסעהו , המחלמ רובג םג לודג ררושמו
 קלָח יכ ,אוהה ןוחצנה ירפ תא ולכא אל תאז לכב יכ ספא . ןעסֶקַאז ץרא ירע
 תירב ילעב וחילצה הכו הכ ןיבו . -- םהיניב הער חור יהתו םיסורה בלמ םבל
 םיתפרצה תא וכיו גייוושניורבמ דנַאנידרע 5 תדוקפ תחת ךיררירפ
 לע רשא טרופקנַארפ די לע ןע גר ע ב תמהלמב יכ ףאו , ןטב ירדח תוכמ
 לע םיתפרצה אבצ רש אילנָארב רבג , (1759 לירפא 13 ש יקה א'ה) ןיימ רהנ

 תא ךיו , וזוע עורז תא דנָאניררעפ ףשח ןעדנימ לצא ךא 0 ררעפ
 תא לציו , ןייהר רהנ תא רובעלו רוחא בושל םצחליו דאמ האלפנ הכמ םיתפרצה
 . -- םדימ רעווָאנאה תאו ןעלַאפטסעוו
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 ויפנא לכו אוה רָרָי ההע יכ ! ונדיב ומוי ישק ותוא רָגְסי : זחמאיו ןטקה וליח םע
 רשא העבגה תא ובוסיו ורהמ ןכ לעו , -- יונדיב יבש ולפו וא ו ּופָמַיַ תמחלמב
 תורצוצח לוק ועימשיו םהילגד תא ומיריו , םש םיִּתְתִנ רפסמ ויתמו ךיררירפ
 תחונמב האר ךירדירפו ;המחלמ תוכרעמב ןכה ובציתיו ,העושיו הנר לוקו העורתה
 הסכ ךא , הכרעמב וישנא תא גיצה אלו ץח הרי אלו םהיתועונת לכ תא בבל
 םחל תא לוכאל וליח ישנאל וציו םידגבב ול רשא חתותה ילכ םע תוללוסה תא
 , םתל לוכאל ןחלשה לע הימורו החונמב ובשי ויתואבצ ירשו אוה םגו , םירהצה
 הדחה ברהה רחפ ינפמ ךירדירפ לע החלצ םיעוע חור יכ ונימאה םיתפרצהו
 | ןתנ זא .-- םישאונ םישנאכ ומעו אוה בשי ןכ לעו ,וראוצ לע הפולשה
 ,ומיערה חתותה ילכו המחלמל םיכורע וירובג ובציתה עגרכו ! תוא ךירדירפ
 וישרפ ידודג םע ץטי ל די יס לארענעגה אוהה עגרב ףע תשקמ ץח ףועמכו
 םיתפרצה לע רעתשה הפוסו הרעסבו , המש אבהתה רשא רעיה יכבס ןיבמ
 לע הארונ העורתב ולפנתיו ילגרה אבצ םג ופע לק הרהמו , םיזפחנהו םישערנה.
 םיכייררעטסעה לעו םיתפרצה לע הלפנ םיהלא תֶתִת ח. -- םה םג םיתפרצה.
 , חור לכל וצופיו םיכרד העבשב ופוניו םהילגרו םהידי תא ואצמ אלו , ועוניז
 יבש ולפנ שיא םיפלא תעבש . תחצנ הכמ םוכיו םהירחא ופדר ךירדירפ ירובגו
 םדיב ולפנ םילגד םינשו םירז 4 חתות ילכ השלשו םישש םג ,  םיסיירפה ידיב
 םימי שחח ץקמ . -- ךיררירפ ךלמה דיב רכלתו הבש ןעסקַאז ץראו , אוהה םויב
 םיברה ן יוד תואבצ תא ךיו , המחלמ הרשב תוארונ תושעל ךירדירפ דוע ףיסוה.
 םקחשיו םעירכה ותרובג םערבו , ותרעסב םפרריו , וליח ישנאמ דאמ םיטוצעהו
 (רעבמעצעד 5) ןע טיי ל ריע רי לע התיה איהה המחלמה . חור ינפ לע רפעכ
 תא חקיו ךיררירפ בש אוהה אלפנה ןוחצנה ירחא . יולכערב ריעמ תואסרפ שמח
 תאזה הזעה המחלמה הַצחְל הכו הכ ןיב ךא . הכותב וליח ישנא בשויו ןעיזעלש
 , .רַעווָאנאה לע הדי התשק זע רתיבו ; םרָשְל תא הצצמו זנכשא יבשוי תא
 רזפמו בבוש שיא ,יילע שי רמ גָאצרעהה יכ , לעסַאק"ןעסעהו גייוושניורב
 לצניו ןהה תוצראה יבשוי לע דאמ םירבכו םיבר םיסמ סימעה , קירלו לבהל ןוה.
 -- ושפנ תואת תאו המחלמה רצוא תא תואלמל ןתוא

 (1758. ח'יקת א'ה)

 רשא תעמ רנַאלגנעב הלענו רקי היה ךירדירפ ךלמה רובכ םשו 8% 4
 רובכ ונתנ תפרצו זנכשא ץרא יבשוי לכ םג , ךֶא בס א ר תמחלמב תואלפנ השע-
 םשארבו , דנַאלגנעב רשא םינשמה ירשו , הלהתו חבש לכ לַע והוממוריו ומשל
 דחי ודסונ , ןוטלש ךלמ ירברכ ויה וירבד לכ רשא (םָאטַאְכ דרָאל) ןקזה טטיפ
 , הנושארבמ רתוי ליח ישנאבו ףסכב הזה םמורמה ךלמה ידי תא ךומתל וטילחיו
 ךירדירפו . ויניעב בטיי רשא אבצ רש דנָאלגנע ליח לע רוחבל ןוישרה ול ונתנ םג
 םידנאלגנעה לע אבצ רשל והמישיו גייוושניורבמ דנַאנידרע 5ב רחב
 , (1758 ח'יקת א'ה) תולובהת לעבו המחלמ דמולמ אוה רשאב ,ותירב ילעב ליח לע
 תא םרימ לציו , ןייהר רהנל רבעמ ביבאה ימי תישארב םיתפרצה תא שרג אוהי
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 ' ביוא דיב ריעה תא ריגסהל ןעגנירהטָאלמ לרַאק הבא אל תאז לכב ךא . הכותב
 זא . ויררוצ ףכמ והליציו לודגה וליח םע אובי יכ אבצה רש ןיודב חטב יכ
 ןר עווע במ .גָאצרעהה םע רבחתיו ומע וירובג תואבצ ישאר תא ךירדירפ חקל
 .ןיללאק ריע לצא ךייררעטסע אבצ רש ןיוד לע המחלמ ךורעיו (ינוי 18)
 תא הכה ןטקה וליחב יכ , תואלפנ ךירדירפ הארה איהה המחלמה תישאר הנהו
 ןי וד וילע רבגתה הנורחאל ךא , םינש יפ ונממ םימוצעהו םיברה ךייררעטסע לוח
 עורז הרבשנ איהה המחלמב . םמשיו דאמ הארונו הלודג הכמ וירובג תא ךיו
 רעו . -- ודבאו והתב ולע , אוהה םויה דע השע רשא תולודגה לכו ךיררירפ
 ויליח ירירש םע .בושלו גָארפ רוצמ תא בוזעל ץחָליו וראוצ לע ףדרנ הרהמ
 תא םג ןכ ירחאו ,ןעמה אב ץרא לכ תא ודכל םיכייררעטסעהו , ןעסקַאול
 ווע ושפנב ביהרה , ךייררעטסע תואבצ ירשמ דחא , קיררַאהו .ןעיזעלש
 , ןילרעב ירעש דע אוביו , םישרפ םיפלא תעברא םע ןעסיירפ ץראב ץורפיו
 הפגמה . והנחמ לא בר ללשב בשיו , הבהזו הפסכ ירמחמ לכ לע ודי שורפיו
 ותמחלמ ישנאו ויביוא לכ לא סנ המירה , ךירדירפ ליחב התיה רשא איהה הלודנה
 ןעסיירפ ירע לכב וצרפ םיסורה א: הָלְּכ ותא תושעל דחאכ םלכ וילע לפנתהל
 , הב ובשיו הושפתיו ןרעממַאפ לע ורעתשה םירעוושה , ןתוא ודכליו תיחרזמה
 יתפרצה ללַאשראמה . ןכותב וזהאי) ןעססעהבו רעווָאנאהב ולפנתה םיתפרצהו
 , (ילוי 6) שורל רפעכ םמישיו ךירדירפ תירב ילעב ליח תא הכה םפעערטעי ד
 ו" גיוודול ךלמהל רבחו רוד א פמא פ הריבגה שפנ יוצר עדי בוס ץנירפהו
 ןעסקַאז דע ורבעיו ופטשיו ךייררעטסע ליח םע רבחתה , ותבושמ יכרד לכב
 ךיררירפ םכחה ךלמה הפרתה אל תאז לכב ךא . ןעסיורפ ךלמ רימ התוא עורקל
 תתא הקלחמ םע אוהו , תובר תוקלחמל וליח ישנא תא קלחיו , שאונ רמא אלו
 , ַאהטָאג ריעב הנושארל םשגפיו , םתצורמ דעב רוצעל םיתפרצה תארקל אצי
 תנומש םע ויליח ירשו עזיבוס יכ ךיררירפ תא רתסב העידוה אהטָאגמ ןיגָאצרעהה
 , ריעב רשא גָאצרעהה לכיהב החמשו התשמ םויל םידתעתמ ליח ישנא םיפלא
 אשנתה לק הרהמ הנחו , הלקנ לע ופכב םתוא שופתי םאתפ םהילע לפנתי םאו
 יפנכ לעב אדיו םישרפ תואמ שמחו ףלא ותא חקיו ץטי ל דיי ם לַארענעגה
 םהינפלו ןחלשה לע םיתפרצה ובשי בושי ךא יהיו . אהטָאנ ירעש רע עיגיו חור
 םהינזאב םיסיירפה תעורת לוק הנהו , םירידא לפסב בר תוכלמ ןייו םיריבא םחל
 האמב וצופיו תומ תומוהמב וסוניו ורהמיו ודעריו ודרתיו , םהיריבא תולהצמ לוקו
 לכ תאו תורזמחה םהידגב תא םהל וחקיו םללש תא וללש םיסיירפהו , םיכרד
 . םכלמ ךיררירפ לא ןוחצנ תעורתב ובושיו , הדובבה

 דוע אציו ךייררעטסע תואבצ םע טרופרעב רבחתה עזיבוסו % 4
 הכח אל ךיררירפו , (רעבמעוואנ 5) המחלמ וב תורגתהל ךירדירפ תארקל םעפה
 רפכה לצא והשנפיו ותארקל אציו רהמיו / ותונחת םוקמ לא ביואה אוב דע
 ךירדירפ תא םתוארב ועיריו ףכ ועקת םיליחה ירש לכ כג עזיבסו ,ךַאב אר

 םע
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 ץרא יביסנ לכו םירעוושה , םיסורה , םיתפרצה יכ ול עדוהבו , וילע ותש ביבס
 וינפ תא דוע ליהצה ךא ובבל ענ אל /  וציפהל םירבע לכמ זילע ורעסי ונכשא
 ,םישנה תמחלמ םשב איהה המחלמה תא הנכיו ותמחלמ ישנאב לתהיו
 םירמ / איסור תירפיק טעבָאזילע : ןח אלה , וב הנמחלת םישנ שלש יכ ורמאב
 תביואה ךא . -- תפרצ ךלמ תרבג רורָאפנאפו , ךייררעטסע תירסיק איזערעהט
 הב םחלהלו םינפ תוארתהל ץפח ּהתַאְו , ךייררעטסע התיה ןלוכמ הערהו הבורקה
 תא חלש , רעועוו רהנו ןייהר רהנ ןיב םיאבוצה םיתפרצה לע . ודובכו ודוהב
 םידעוושהו םיסורה לומ ; גייוושניורבו לעסַאק-ןעסעה ידודגו , רעוואנאה ידודג
 תישאר םע אוהו , .רוחאמ וָילע ולפנתי לבל וליח ישנאמ תודחא .תוגלפמ חלש
 נָארפ רי לע ואובב יהיו , ביבאה ימי תישארב ןעמהַאב ץראב רעתשה וירובג
 תואבצ לע לפנתתל לב תוכרעמב םיפיעה וליִח ישנא תא רימעה , הריבה
 יסיסכט ךירדירפ תא רמל רשא אבצה רש ןי רעווש .םש אצמ רשא םיביואה
 למעמ ליחה ישנא ושפני .רשא דע המחלמ ךורעי לבל ותוא ריהזה , המחלמ
 תצעל עמש אל , המחלמ וחירהב םילחג טהלת ושפנ רשא ךירדירפ ךא , ךררה
 תחתו ןעגנירהטָאלמ לרַאק תדוקפ תחת םיכייררעטסעהו . הזה רבדב ואבצ רש
 ילכ .תא םש וגיציו תועבנה ישאר לע ולע , םיליחה דיגנ ןוו אר ב תרוקפ
 םע תומו םיצח םיקז . , תחש ירורכ וריטמיו םדיב רשא תיהשמה ילכו התותה

 ותיחשיו תוללוסה לע תולעל םיליפעמה םיסיירפה ישאר לע תהקלתמ שא לובמ =
 רוחא וגוסיו ועוניו םתרובג התשנ , םיסיירפהמ הצע הדבא . םיפלאלו תואמל םהב
 , ! יירחא וכלי :  ארקיו המחלמ םָנ ןי רעווש שפת םאתפ הנהו , הכרעמהמ
 לע ורעתשה האלפנ הרובגבו , רוחא םיגוסנהמ םינומה םינומה וירחא ורהנ עגרכו
 לע לואש תבהלש םיקירמה חתותה ילכ תויפ לכ לא םבל ותש אלו םיביואה
 , עגרכ והוצצופיו ןירעווש רשה שאר לע ומיערה תומ ירורכ העברא ךא ..םהישאר
 אוהה אבצ רש ימדב ללוגמה סנה תא לעפייטגאמ לַארענעגה זחא אוהה עגרכו
 תקיו םהילע רבגתיו םיביואה לומ הרעסבו .הפוסב םימעזנה םיסיירפה תא ךלויו
 ךירנייה םג . ראמ בר גרה םהב שעיו םהינפ לע םננוכיו חתותה ילכ תא םדימ
 , איהה המחלמב תולודג ושע גייוושניורבמ דנָאנידרעפ םג , ךירדירפ ךלמה יחא
 דוע וחצנ אל תאז לכב ךא . דאמ הלודג הפגמ ךייררעטסע תואבצ תא ופניו
 ו"יקת א'ה) ללח ןוו א רב רובגה לפנ רשא דע םתמחלמ ישנא תא םיסיירפה
 רשא ךייררעטסע ירובג ישאר תא ותרעסב ץיפה ךירדירפ ךלמהו , (1797 יאמ 6
 דוההו חצנה היה זא יכ , ְךותַּב המחלמה תכרעמב לזרב ידומעב דוע ובצנ
 תסונמ וסנ ןעגנירהטָאלמ לרַאק םע .ברחה ירירש םיכייררעטסעהו , ךיררירפל
 עסונה ןי וד אבצה רש לא וסנ םהמ םיבר דועו ,ולצניו גָארפ ירעשב ואוביו תומ
 . ודימ הריבה גַארפ תא ליצהל ךיררירפב םחלהל םיכייררעטסע הנחמ רוע םע

 , רוצמב גַארפ תא ךיררירפ איכה , אוהה לודגה ןוחצנה ירחא < 5%
 ראמ רבג בערהו ריעה יבשוי תא הזר יכ דע םיפוצר תועובש השמח הילע רציו

 הכותב

0 / 
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 = שיח ישנא רפסמ תא הכרה רבד שאר . םעירכהלו םהינפ תא םדקל ובל לא ןתיו
 ּותמכח ריכ .המחלמל םהיתועבצאו ברקל םהידי תא דטליו שיא 150,000 דע

 םישחוח ןהיכלמ יכ .ערי רשא תוצראה לכב שרח םיִלגרְמ חלש םג , וילע הבוטה <
 ל הירב ףארגה ירפוסמ דחאו , םכבל יכרעמ תא שורדלו רוקחל . , העְר וילע
 אז תודוס לכ תא לגיו  וצראו .ומעב רוגביו .דחש חכל ,לעצ נעמ משו
 . -- המחלמל ןהיתולובחתו ןהיתומומו תפרצו ךייררעטסע תולילע לכו היתוצעומו
 םאתפ לפנתיו ,ודובכ לכיה תא ריפככ בוזעיו , יראכ ךירדירפ ךלמה אשנתה זא
 לוח ישנא גציו גיצפייל .תא רכל וזוע .בורבו , ןעסקַאז ץראב וירובג תואבצ םע
 תריבה ןע דזעריד .תאו גרעבנעטטיוו תא שפת םג ,(4756 ז'טקה:א'ה) הכותב
 ול חקיו- , םלוע תוכילהב היטפשמ תאו ה יקח תא ץראה םע ינפל םשיו
 תוחצוא תא חת חותפ ./ ץראה יבשוי לכמ 0 תמורת לכ תאו םיסמה תא .

 , גרוכנעדגאמל חלש המחלמה ילכו קשנה ילכ לכ תאו ,וליח ישנאל האובתה
 .םירצואה םינומטמ ירפס םינופס ןערזעררב רשא טסריפרוקה לכיהב יכ ול עַדְוהְבּו
 לכיהה לא אבצה ירשמ דחא תא חלש ,ויתודא לע ויביוא בבל יכרעמ לכ םכותב
 תשא בשומ רדחב ואצמנ םירפסה ךא . םהה םירפסה תא םשמ תחקל אוהה
 הנתנ .אל םג , אבצה רש לא ותוא תתל ןאמתו הריב היה חתפמהו טסריפרוקה
 תא אצמיו די קזוחב הרימ חתפמה תא רשה חקיו , אוהה רדחה לא תשגל ותוא
 ינפל ושפנ תא ךלמה קירצֶה זא . ךירדירפ לא םאיביו םהה םירתסנה םירפסה
 , םולשב המחלמ ימד םשיו ןעסקַאזב םאתפ לפנתה רשא לע אפורייא ימע לכ
 וילע ובשח רשא .תובשחמה תא (םהה םירפסה יפ לע)  םהיניעל ךורעיו חכויו
 . ויפכב םמח אל רע הארונ הער ותכלממ לעו וילע ליפהלו ללוגתהל םנח ויביוא
 לצא א נרי פ די לע םיאבוצה ןעסקַאז תואבצ לע רוצמ םש הלאה םירבדה ירחא
 תולגבתת .םהה םירובגה ושע אושל .שיא ףלא רשע העבש םרפסמו עבלע רהנ
 םהיביואל ונתנ אלו םתונחת םוקמ תא ורצְב אושל , םהיררוצ רימ טלמהל תונוש
 יבשל ריגסהל םצהלינ םינונשה ויצח תא םהב חלש בערה יכ , םהילא תשגל
 םהה המחלמ ייובש לע ודי תא השקה ךירדירפו . םהיביוא םיסיירפה יריב םשפנ
 וסנ אוצמ תעל ךא , ויתומחלמ תא םוחללו וליחב אבצה תדובע דובעל םפסאיו
 וירש לכ םע ןעסקַאזמ טסריפרוקה הב בשי רשא ןעלאפ ץראל םינומה םינומה
 לע ופכא רבכיו ןערזעררב ךירדירפ בשי םיבר םימי א . איהה המהלמה ימיב
 רבדה ללגבו , המחלמל אבצ ישנא םג בר בהזו ףסכ .ול תתל הדכלנה ןעסקַאז
 ,םה םג המחלמ וילע ושידכיו זנכשא תובלממ יבי סנ םג וילע ופצק הזה
 איה הרסו (גנורינער עשיטַארקַאטסירָא) הב ורשי. םירש רשא ןעדע וש םג
 רנָאלגנע קרו . ותארקל ברחב אצתו ךירדירפ יביוא לע הפסונ , תפרצ תעמשמל /

 (אהטאגו לעסַאקדןעסעה , גייוושניורב , רעוואנַאה) זנכשא ץראב תורחא תונידמז
 . איהה המחלמב וירי וכמתיו ךירדירפ תא ו

 רשא סע תובברמ עז אלו תח אל םכחהו רידאה ךירדירפ ךלמהו < 1.
 ביבס
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 + -- שמשה דגנ התוכלמ תיב לע לפמ רשא םיפודגהו תופרחה ול חולסל הלכ*
 תא המיקה :רעו התושע- דע הטקש אלו החנ אל , םולשה ינש תנומש ךשמבו
 ךיררירפ לע שידקהל , הצפחל אפורייא יכלמ לכ תובל תא תוטהל הבבל תמזמ

 ךושמל הל היה לקנ הנהו . = וזוע עורז תא רבשלו ועשי ןרק תא עדגל , המחלמ |
 ,ףעווטפסעב הנשמה רש ידי לע איפור תירפיק ט ע ב אז ילע תא הירחא

 הב לתה רשא תולתהמה ללגב ךיררירפ לע ראמ הפצק איהה תירסיקה יכ ןעי -
 ןעסקַאז אישנ ישילשה טסוגיוא בל תא תוטהל הל לקנ היה םג , ופא הבטב
 וילע ךפש רשא זובהו נעלה לע ךירדירפ לע ףצקתה אוה םג יכ ןעי , הצפחל
 דוע ףיפוה להי ר ב ףארגהו , םקנ ונממ תחקל לאויו , הדעו להק ךותב רימח
 הפיסוה איזערעהט םירמ ךא . אוח םג ךיררירפ תא ותאנשב הרודמה תא לידגהל
 יכ הנידמה תמכתב התעדו התמכח לע אלפו אלפה אפורייא תא אילפהל רוע
 הנשמח רש ירי לע תפרצ ךלמ = א" גיוודול בבל תא םג הצפחל תוטהל החילצה
 יעדוי לכ הנה יכ . םידומל ןושל לעבו םכחה שיא ץטיניוק אוה אלה , הל רשא
 החכ יצמאמ לכב תפרצ הצמאתה רפסמ ןיא תובר םינש יכ םיעדוי םיתעל הניב
 תביא תא ךופהל םירמ תמכח הבר המו ,חצנ תואושמל ךייררעטסע תא ליפהל
 ךייררעטסע ןעמל הינב גרוהל תפרצ האיצוה יכ דע ,תורידיו הבהאל איהה םלוע
 רכמתה רשא הזה גיוודול ךלמה יכרד תא הערי םירמ יכ ! הרידאהלו הלידגהל
 וירש יכ , רשב תוגונעת יעותעתלו לבתה תודמח ילבהל תובר םינש ינפל דוע
 הרמח לכל ודמציו םיבגעל סמנ םבל , המז יפדור , םיבבוש םינב ויה וידבעו
 ירחא הטנ וגזמ יפל רשא אוהו , םיערה םהיכררב םכלמ תא םג ועתְיו / הזבמנ
 הבהא רכשו ןיי בהא , וליח םישנל ןתנ ,ץראה לע וכרד תא תיחשה , םיגונעתה
 , -- ותכלממ תאו ומע תא חכשיו דָיַצ דציו התשמ השע םימיה לכו , תחצנ
 , ההביממ תבומלו התבוטל איזערעהט םירמ הכפה הלאה םיערה םירבדה לכ תא
 רוע העריבו , -- הבבל ץפחל הזה ךלמה בבל תא תוטהל חילצה הדיב הצפהז
 תטלש ושפנ לע טולשת או" גיוודול לגש רורַאפמ'ָאפ עזיקרַאמה יב
 םצעב בותכתו / הדובכ תרדהו הדוה םור תאו הנואג תא הליפשה , םירצמדילב
 החקל תוקלח יתפשו ףנח הפבו , התלהת האלמ היפו איהה לגשה לא בתכמ הדי
 .ךלמהו , רואל התלאש תא איצוהל הינתמ זועב הרגח איה םג יכ דע השפנ תא
 םע תירבה תרוסמב תפרצ האב ןכבו , םעפב םעפכ הלוקב עמש אְט גיוודול
 וברחב דכל רשא תוצראה לכ תא ןעטיירפ ךלמ ךירדירפ תאמ דורשל ךייררעטסע
 , יךלמיי רובכ םש תא ונממ תחקל םג , (1755 רעבמעטפעס ו'טקת א'ה) ותשקבו
 . -- םלועמ ויתובא ויה רשאכ גרובנעדנַארבמ טסריפרוק םש תא קר ול ריאשהלו

 + (1756 ז'טקת א"ה)

 ךיררירפ יניעמ הישעמ לכ תא ךייררעטסע הריתסה יכ ףא הנהו 8 0.
 םלענ אל תאז לכב , םירבע לכמ םאתפ ושאר לע הרעפה ללוחתת רשא דע
 , אפורייא יכלמ לכמו ךייררעטסעמ וילע הפקשנ הער יכ הזה םכחה ךלמה יניעמ

 ןתיו
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 עדונ זא .(רעבמעטפעס 30) איהה ץראהמ ויתורובג םערב םשרגיו ךייררעטסע
 םשה ישנא םילודגה םירובגה םשכ אפורייא ץרא יספא לכב ינשה ךירדירפ םֶש

 לבב ואצי  ,םחלו ברק ירמולמו ליחה ירובג ויתואבצ ירש תומש םג , םלועמ
 תא יוסעד אישנ ןקוה רלָאפאעל הכה אוהה ףרוחבו , לבת תוצרא לכבו םיוגה
 לכו ךירדירפו ,.(רעבמעצער 15) ףרַא ד לע סע ק רי לע האלפנ הכמ םיסקַאזה
 טסוניוא יכ , הכותב ונכשמ םשיו הריבה ןערזערד ירעשב העורתב ואב ויפנא
 התאר זא . .ןעלָאּפ ץראָב ול טלפמ שחיו תאזה ריעה תא רבכ בוע ישילשה
 םולשה ירבד לא הצרתתו , הל רזוע ןיאו הערה הילא התלכ יכ איזערעהט םירמ
 המיק אוהה םולשה יפ לע .. (רעבמעצער 25) | ע רזע ר ד ריעב רואל אצי רשא
 , ןעסיירפ ךלמ .ינשה ךירדירפ ריב ן ע יז ע ל ש תכולמ תא תינש איזערעהט םירמ
 םירמ שיא ןושארה ץנָארּפ ריב .תירסיקה טפשמ תא ךירדירפ םיִק הז תמועלו
 בש ןכ יכ הנה . זנכשא ץרא .יאישנ לכ םג םיטעמ םימי ינפל ןב ושע רשאכ
 לבו , רוההו חַצְנַה דובכבו תראפת רקיב ותכלממ ץרא לא ינשה ךיררירפ ךלמה
 לוקב והוליבויו ,  ךלמ תעורתבו ליגו תוחמשב וינפ תא ומדק ןעסיירפ ץרא ם/
 הלהתו ראפ ול ונתנ ץרא יכלמ לכ םג ,הריבה ריע ןילרעב לא העושיו הנר
 . ותמכחו ותרובג לע

 , הרעת לא הבש ברחהו ונכשאב המחלמה התבשנ יכ ףא הנהו 8 698. =
 ,ךייררעטסעל רשא תולפשה תוצראב תודחא םינש המחלמ תרעס דוע הללוחתה
 תחת דנָאללַאהו דנַאלגנעו ךייררעטסע תואבצ םע םיתפרצה דוע ומחל םש יב
 טסוגיוא ךירדירפ ןב ןעסקַאזמ ץטירָאמ םשב ערונה (ללַאשראמ) אבצה רש לגד
 ליח רובג היה הזה אבצ רשו קרַאמסנינָאקמ ַארָאריוא (ןיפָארג) הריבגהו רובגה
 םפגיו הדשב הכרעמב והמחלמ ישנא תא תובר םימעפ ךיו ,  תומחלמ לעבו
 . םיתפרצה ידיב ןהה תולפשה תוצראה ירע תיִבְרמ ולפנ יכ דע ודי תחת םעינכיו
 םולש תושעל זוע לכב ורתח , םיגרוהל םשפנ הפיע רשא תוצראה ימע לכ יכ ספא
 תואבצ החלש .איסור תירפיק טע בַאזי לע יב םעמשב םיתפרצה םגו ,ץראב
 יבשוי לכנרשא םולשה לא םה םג םרי ונתנ , איזערעהט םירמל רוזעל םירובג
 לכל ץק םשיו רואל אוהה םולשה אצי ןע 5ַאַא ריעב , ןירחא ּוהָנְי ץראה
 םולשב .  ךייררעטסעב הכולמה תשורי רבד לע ץראב וללוחתה רשא תומחלטה
 קרו , איזערעהט םירמ דיב ךייררעטסע תשורי תא אפורייא יכלמ לכ ומיק אוהה
 תונידמ םג , םלוע תזוחאל ןעסיירפ ךלמ ינשה ךירדירפ ריב המק ןעיזעלש
 אישנ פפיליפלו איניררפל הזוחאל הנייהתו ךייררעטסעמ זא וערקנ ,אילטיאב תונטק
 תומחלמהמ רכש לכ היה אל תפרצלו , ררפסב ןֶאברוב יכלמ תיבמ רטוח אמרַאּפ
 . -- לטק הרשב התרובג לע הלהת םש םא יתלב ןהה תולודגה

 , (1756--1703 ג'בקת--ז'טקת א'ה) םינשה עבש תמחלמ ([
 הבבל תנגמו השפנ תגות לע גילבהל הלכי אל איזערעהט םירמ 8

 אל םג , ריה תקזחב הדימ ךיררירפ ערק רשא התדמח ץרא ןעיזע לש תורא
 הלכי
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 םהל בר םדי דועו , םיתפרצה תרובג התשנ אל דוע יכ אפורייא ימע לכ יניעל
 תא ץראה םע ורטע הנשה תישארב םימיה תפוקתל , תורזצנו תולודג תושעל
 איהה תעבו , (1743 ג'קת א'ה) גָארפ ריעב ןעמהַאב תרטעב איזערעהט םירמ
 תיתומחלמב הל רוזעל ודי תא רעוואנאה אישנו דנַאלגנע ךלמ ינשה גרָאענ ןתנ
 ןעגניטט ער תמחלמבו . היררוצו היביוא ינפמ זוע הסחמו הדעב ןגמ תויהלו
 םוכיו םיתפרצה םע םידנָאלגנעהו םיכייררעטסעה ומחל (1743 ינוי 27 ג'קת א'ה)
 רהנ תורבעמ תא ויובעיו הכרעמהמ וסוניו ורהמ רשא דע , תחצנ הכמ םותכיו
 .הנימיל רומעתו ךייררעטסע םע תירבב ןעסקַאז םג האב זאו,םשפנ תא טלמל ןייהר

 התחלצה תאו ךייררעטסע תרובג תא האר ינשה ךירדירפו ₪( 7.
 תא דיה תקזחב ודימ חקתו איזערעהטמ םירמ בושת ןפ ול רציו ארייו / הלודגה
 םירמ םע המחלמה תא שרח ןכ לעו ..התרצ תעב ול 'הנתנ רשא ןעיזעלש
 ןעיזע לש תמחלמ םשב םימיה ירבד ירפסב הבוקנה המחלמה איה , איזערעהט
 רעתשה הפולש ברחו הפושח עורזב . (1744--1745 ה'קת--ר'קת א'ה) הינש ה
 דעו / הריבה גַארפ תא שופתיו , (1744 טסוגיוא ד'קת א"ה) ןעמהַאב לע ךיררירפ

 ץראה תא רוכלל אוה רהמ רשאכ םנמא . ןעמהַאב תופנ לכ תא םג דכל הרהמ
 םיסקַאזהו ןעגנירהטָאל אישנ ןאפעטס ץנארפ םג רהמ ןכ , השקה וברתב איהה
 . ןעיזעלש ץראל בושל ?חלנ יכ דע , איהה ץראה ןמ ותוא שרגל ותירב ילעב
 ותלשממ ץרא ןרעייאב תא עורקל ןוצר תע הבו הכ ןיב אצמ יעיבשה לרַאק רסיקהו
 : ה'קת א'ה) הנושארבכ הכותב בשיו הריבה ןעכנימ לא אוביו , ויביוא דימ
 וייח רפקיו והליהבה תומהו םימיה םש ול וכרא אל יכ ספא . (1745 ראונאי 0
 ריעב ךייררעטסע םע הנמא תרכ ונב ףעַזֶאי ןאי לימי סקַאטו /  םירמה
 רשא תעבו , ךייררעטסעב הכולמה תשוריב דוע ךומתמ ויפכ רעניו ןעםי 8
 ץנָארפ תחת ודי תא הנושארל אוה ןתנ ,שרח רסיק םהילע רוחבל םיאישנה ופסאנ
 , זנכשא ץראב רפיק תויהל איזערעהט םירמ שיאו ןעגנירהטָאל אישנ ןַאּפעטס

 זנכשא רסיק תראפת תרטעו תוכלמ דוה ץראה יאישנ לכ םג וילע ונתנ ןכ ירחאו
 ןושארה ץנארפ , ןושארה ץנָארפ רפיק םשב אָרְקִיִו טרופקנארפ ריעב

 ה'כקתרה'קהא"ה הלשממ תא פעֶאי ןָאילימיסקַאמל בישה הזה שרחה רסיקהו
 17697- 1765 * ללבו ךייררעטסע תשורימ ונצח רַעָנ רשא תחת ןרעייַאב ץרא
 איזערעהט םירמ האצמ הלאה םירבדה ירחא , -- תוירסיקה דוה וילע ןתנ רשא
 םירובגה הליח ישנאו , הלחתבמ זע רתיב הביוא ךיררירפב םחלהל הל ןוא
 ךיררירפ תא .וכה (ץוגשמ) ]י ו רט םשב עדונה רובגה םאבצ רש םשארבו
 . ונממ וערק ןעיועלש ירע תיברמ םג , םיבר םירצבמ ורימ וחקיו ןטב ירדח תוכמ
 ?נעהַאה רי לע המחלמב תואלפנ שעיו וזוע עורו תא ףשח ךירדירפ ךלמה ךא
 תדוקפ תחת רשא םיכייררעטסעה תא תחצנ הכמ ךיו (יני 4) גרע ב דירפ
 - , הנושארבכ ןעיזעלש ץרא לכ לע ךלמל יהיו בשיו , ןעגנירהטַאלמ גָאצרעהה
 ליח תא תינש הכה ראפ ריע רי לעו , ןעמהַאב לע המחלמל אציו עסנ םשמו

 ךייררעטסע =



 < < רמוצמ הברח , םכותב תאוה הראפמה 0 העיפוה םאתפו , םתיתומופצ צ לע
 < = ,היתועורז לע (ינשה ףעו ָאי רסיקה ןכ ירחא היה רשא) קנזיה הגבו הכרי לע
 החיש םהינפל הכפש םינונחתו ןח חורבו. , העמד ילנא וצצונ תופיה היניעב
 הל עישוהל םהינפ תא לַחּתַו , תומוצעה היתוקוצמ תאו הבבל תורצ תא רפסתו
 םא ץרא יתמב לע םביכרהלו םהמע ביטיהל החיטבה םג / היתוכובממ הצלחלו
 / הגונעהו הכרה הכלמה ראה יפי הנהו . -- הידוהמו הינע ימיב הנימיל ורמעי
 8 קנויה הנב םג , םיצרטנה הירבד , היניע .תועמרו הימולע .רוה תרמח
 ידעונה םירשה לכ תובלב הגינחו הלמח ישגר והרועיג וריעה , הדערו הליגב הילע
 3 םהישארל לעמ .ןופפועיו סהיתוברח ופלש םירכח דחא שיאכ םלכו , םש
 -- 5! איזערעהט םירמ ללגב ונלכ תומנ ונשפנ תּוָאב ! םלועל הכלמה יחתי : ארוק
 תומחלמ תא םוחללו מ ץלחהל המחלמה ישנָא לכ תא ואְרְק לק .הרהמו
 רוזעל דחא שיאכ ומוקיו , לארי ט יִבשוי םג ושע םירָאגנואה השעמב) .. הכלמה
 תופוקתל , המחלמ הרש ימורמ לע הללגב תומל םשפנ תא ףרחלו הכלמה םירמל
 יביוא לע המחלמל אבצ יצולח םֶע תובבר לָאריטו ןראגנואב ואצי םיטעמ םימ*
 םייהט תולילגב םיבשויה המחלמה ילעב םימעה | : התמחלמ ישנאו םירמ
 , םלכ ץצוח ואַצי םירודנָאּפהו םינָאוואלפה , םיטָאָארקה ידודג , ש ָארַאמד
 , יולקנערָאבו רעלליהנעפעק םה אלה , ליח ישנאו םירובג תואבצ ירש םשארבז
 םיאבוצה םיתפרצה תאו םירעייאבה תא הכותמ זשרגיו ךייררעטסע ץראב ולפנתוז
 הכרד רשא םוקמ לכבו , ןרעייאב ץרא לא םחַצנו םזע תראפתב ועסנ םשמו ,םש
 תעב הנהו . וסל ץראב םהידי סמחו םהיביוא ללש תא ולכא , וב םלגר ףכ
 תירפיקה רזגב טרופקנַארפ ריעב טכ ע רב ל א לר ַאק םסונתה .רשא .איהה
 ריע ירעשב סהה ויביוא תואבצ ואב איהה תעב ,  ןייה התשמב ליג ילֶא תמשיו
 טותסדנאל תא םג , הושפתיו ותלשממ ץרא ןרַעָייִאבְב הריבה ריע..,ןעבנימ
 ןרעייאב ץרא לכב טטושל וחלש םיארפהו םיריבאה םהיבכור תאו ,הב ובשיו ודבל
 לרַאק רפיקה תלשממ ץרא ןרַעייִאב תא ורבל:רשא ירחא הנהו .. תומש הב תושעל
 ו םיתפרצה קרו , כ ול רפח רשא רע םיאלפ הזה .רפיקה דרי ., יעיבשה

 . איהה הער תעב ול ורסְה רשא םירוסחמה לכבו ףסכב ותוא
 שרגל ,ןעמהַָאב ירעשב ףייררעטסע ידודג ואב איהה תעבו < 6-

 הצחלנ , םהל רוזעל םיסיירפה םהילא ורבחתי לבלו : הכותמ םג םיתפרצה תא
 ,יולסע רב ריעב ןעסיירפ ךלמ ינשה ךירדירפ םע םולש תושעל איזערעהמ םירמ
 ךלמ ריב הנותחתהו הנוילעה ןעיזעלש לכ טעמב הלפנ אוהה םולשה ירבר יפ- לע

 ןעמהַאב ירע תיברמ ובש םיטעמ םימי ירחאו , (4742--ילוי 28 ב'קת א"ה) ןעסיירפ
 םיתפרצה תונחמ םע להילָאב רשא הריבה גַארפ ריעו , הנושארבכ ךייררעטסעל
 רובגכ זוע רזאתה , דאמ ול רצ יכ להילֶאב תוארכ . רוצמב האב , הכותב ויה
 תועבגו גלש יררה ךותב הלסמ ול לסיו , גַארפ ריעמ וליח ישנא םע סניו ליבשמ
 חיכוה : 2 (1742 רעבמעצער ב'קת א 'ה) רע גע ריע דע אוביו , ןואפקו חרק

 יגיע
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 תרזעב םיכלמ ירזנ לוזגלו ושפנ תואת תא תואלמל קר ויה וצפח לכו הזה אישנח
 ךלמ ינשה ךירדירפו , -- אוהה ךלמה ול ןתנ רשא ברה ףסכהו ליחה ישנא
 ןעיזעלש ץראב תונידמ עברא ךייררעטסע תאמ עורקל ןוצר תע זא אצמ ןעסיירפ
 / ףרָארנערענָאי : ןה אלה , ןתוא תשרל השוריה טפשמ ל (וירבד יפל) רשא
 אישנה ןימיל רמע , רואל ובל תובשחמ תא איצוהלו , יולהַאוּוגירב , ץינגיל
 ץמא םג , ןעמהַאב תאו ןרַאגנוא תא , ךייררעטסע תא תשרל דל רזוע יהיו אוהה
 וצפחמ והענמי אלו ותא ודי יהת רובעבל זנכשאב תירסיקה רתכ רבדב ועורז תא
 שטל , ןעסקאז אישנ ישילשה טסוגיוא םג . -- ןהה תונידמ עברא תא ול תחקל
 אישנה יכ .איהה םיסמח תעב ךייררעטסע תאמ תופנו תוצרא סומחל 'ויניע תא
 קירלו לבהל ןוה רזפמה לירב ףארגה דיב וצרֶא תלשממ תא בזע רשא , הזה
 ורמאב ,ךייררעטסע דימ ןערהַאמ תא שרר שורד ; ויניע דננל םיהלא דחפ ןיאו
 לא ודי תא ןהנ ןכ לעו , ול רשא השוריה טפשמ יפ לע ותלחנ לבח איה יכ
 הער איבה הזה רבדבו , ךייררעטסע לע תללוחתמה איהה הלודגה המחלמה
 -- הללמואהו האלהנה וצרא לע דאמ הארונו הלודג

 ךירדירפ רעתשה ,יששה לק רסיקה תומ ירחא םידחא תועובש 8 694 =
 ק"ת א'ה) ברקב וכלה וינפו ןעיזעלש לע וירובג תואבצ שארב ןעסיירפ ךלמ ינשה
 היתולובחת לכו המחלמה אבצ לע הרשמה תא ךא , (4740 רעבאטקא 0
 אלה , םהירוענמ המחלמ ידמולמו םירובגה ויאבצ ירש ינש ידיב ןתנ , היתוכילהו
 תעדונה תאזה המחלמה .יוסעד אישנ רלֶאפָאעלוןירעווש :םה
 ב"קת--ק'ת א'ה) הנושארה ןעיזעלש תמ חלמ םשב םימיה ירבד ירפסב
 דע ןעסיירפ לע התלצ השדח הור יכ םימעה לכ יניעל החיכוה , (92
 לודגה ןוחצנה ירחא . אפורייא ירידאו ץראה יליא תא תורחתהל הדי לאל שי יב
 םיסיירפה ודכל ,ץ טי וו לֶאמ זוחמב ךייררעטסע תואבצ תא ךיררירפ חצנ רשא
 לירפא 10 א'קת א'ה) ןהב ובשיו הנותחתהו הנוילעה ןעיזעלש ירע תיברמ תא
 היה םאבצ רשו , זנכשא ץראב םיתפרצה וצרפ םיטעמ םימי ירחא , (1
 םהל ורכל ןעסקַאזו ןרעיי א ב תרזעבו , (פופַָָפ) להילָאב עדונה רובגה
 , (4741 רעבאטקא א'קת א'ה) ןעמהַאב תאו הנוילעה ךייררעטסע תוצרא תא
 ריעבו , גָאצ רעהצ רע תלעמ רותב לע טכערבלַא לראק םקוה ץי ני ל ריעב
 וצעונ ןכ ירחא , ןעמהַאב לע והוכילמיו ושארב תוכלמ רתכ ץראה םע ונתנ גַארפ

 יחיי וארקיו תירסיקה רתכ םג ושאר לע ומישיו ודחי בל הכולמה ירשו םיאישנה
 יעיבשה לראק םורמ לע טכערבלא לראק הלע זא . ! יםלועל זנכשא רסיק
 ה'קת--אקתא" רמיקי םשב ארקיו / ושפנ התוָא רשא לככ החלצהה ץק
 165 , ייעיבשה לרַאְק

 , הל רזוע ןיאו שפנ דע םימ ואב יכ איזערעהט םירמ תוארכ 8 5.

 ריעל אובתו הימעפ םרתו , הרזע םהמ שקבל ןרַאגנוא ירש לא הינפ המש

 ץעיתהלו דוס קיתמהל (ןעטַאנגַאמ) םינזורהו םירשה ודסונ םש רשא גרובסערפ
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 = לילע ההלצ אל ךלמ זוע חור ךא , ךלוה רשיו בל בודנ יהיו , םירכזה גרובסבאה
 סע תובבר לשומל .תואיפ ןסוהו םינוא בורב ןוטלשה ןסרב :קיזחהל ול םיהי ןיאו
 םולש ותושע.ירחא םיטעמ םימי "ראה לכ ךררב ךלה אוהו . והומכ םר טילשו
 ךירדירפ תָבש ירחא םיטעמ םימיו , .דארנלעב ריעב המרגות ןוטלש םע הפרח
 הנהו . , (1798 רעבמעטפעס 18 ג"נקת א'ה) :ןעסיירפב הכולמה אסכ לע ינשה
 התוצהב .ררפס .תֶא ואצמ-רשא תוארונה תוערה לכ תא ערי רשא הזה רסיקה
 תומזמו תולובחת תּושעל ותוכלמ ימי לכ ץמאתה :, הכולמה אסכ תשורי רבד לע
 טקש .אלו חנ אלו , ותכלממ ץרא ךייררעטסע לא םג הלאכ תוער הנינָאת לבל
 רתלשממ תוצרא לכ תאו ואסכ תא שירוהל ובל תואת תא ומיקה רעז ותושע דע
 איזערעהט םרמ ]א הפ עט ם ץנ אר 5 תשא הדיחיה ותב איזערעהט םירמל
 ם'קח--ת א קרו .רצע שרוי .ןכ- ןל היה אל יכ-. ןעננירהטַאל אישנ
 17407178!  המחלמו ביר ץרא יכלמ ורועי לבלו ,  ול הדיחי התיה םירמ
 : יכלמ לכל תופנו תונידמ ןתנ םג תונתמ הברה , איהה השוריה תודא ותומ ירחא
 םלועל שוחק קח םשב ווהנכיו רצי רשא קוחה תא ּומָיְקיִו ורשאי רובעבל אפורייא
 ואסכ תא ותב איזערעהט םירמ שרית והיפ לע רשא (קתפקזו 8118007 8800110ם)
 םירכזה םינבה לכ ותומי םאו , ךייררעטסע לא תוחפסנה תוצראה לכ םע ורזנ תאו

 היה רשא םינזורה לכו םיאישנה לכ , תונבה לא הכולמה בוסת , התוכלמ תיבמ
 ונתיו איהה השוריהמ םהיפכ ּורעַנ ,ךייררעטסע תשורי תודא לע םירבדו ןיד םהל
 אפורייא יכלמ לכ םג . אוחהה שוחקה קוחה תא ועירפי לבל לרַאק רפיקה לא םדי
 הזה רפיקה בכש רשא טעמכ ךא . -- םלוע תורודל אוהה קוחה תא ּומיִקו ורשא
 םייחב ותויהב ומע ותרכ רשא תירבה תא םיאישנהו םיכלמה ורפה , ויתובא םע
 אישנ טכערבלַא לראק היה , איהה תירבחה תא רפה רשא ןושארהו , ותיח
 היה אוה יכ ןעי ! ךייררעטסעב ךולמא ינא רמאיו אשנתה אוה יכ , ןרעייאב
 ךייררעטסע תא ויצלח יאצויל שירוה רשא ןושארה רנָאניררעפ רסיקה עזנמ רטוה
 . ותעבטב המותתו דנאניררעפ רסיקה דיב הבותכה לראק דיב רשא הדועתה יפכ
 ,םירשב תונונעתל דמצנו אוש ילבה רמוש , לָיִא ןיאו שלח היה הזה אישנה םנמא
 אל םג ובא אל ןרעייַאב יחרזא וירבעו ,  וממז תא קיפהל ודי הרצק רוצק ןכ לעו
 רצועט ועיגה .לואשל םהייחו ורי תרגתב םינענו םישגנ םתויהב ול רוזעל ולכי
 וכמת םה םה , ךייררעטסע לע םהל םלוע תביא רשא םיתפרצה ךא , ןוגינ הער
 םג יכ . התוא תשרלו ךייררעטסע םע םחלהל םיבר ליח ישנאו ףסכ ול ונתיו ודיב
 אישנהל עורז יהיו , לראק רסיקה םע תרכ רשא תירבה לא ובל םש אל תפרצ ךלמ
 לעבו שלח שיא ךייררעטסע אסכ לע בישוהל דאמ פח אוה יכ ןעי , אוהה
 ץרא לכו אוה יהי רובעבל , ושארב זנכשא ירפיק תרטע םג םושלו , הזכ םיגונעת
 אישנה תרכ גרובנעפמינ ריעבו . -- תפרצ תעמשמל םירס היכיסנו הירשו זנכשא
 רעבו ףסכ עצב דעב ושפנ לכבו ובבל לכב ול רבמתיו תפרצ ךלמ םע הנמא תירב
 עשי לכ יב . לאונמע סקַאמ םג םינפל ןכ השע רשאכ ול ןתנ רשא ליחה ישנא

 אישנה



 ךשמ רשא םישנאה לכו , הכותב רוכא אוה רשא הדוצמה ןולח ינפל זיניעל
 רסומ .םרסייו םירופא יתבב רסא , ונב םע התיה םרי פג יכ רָשָח וק םהילע
 ךלמה ינפ תא הלָח רשא דע הדוצמב בשי ךיררירפו . (1734 ד"צת א'ה) ירזכא
 ךלמה ול בישה זאו , הלסכל דוע בושי לבל הנמאנ והחיטביו ונועל תולסל ויבא
 גח תא ךירדירפ גגח םיטעמ םימי ירחא , ןברח תאו (םרָאפינוא) ודובכ ידגב תא
 אל ויתוכילהו תיבה ייח ךא ; ןרעפעבדגייוושניורב תפנמ בידנ תב םע ויתולולכ
 קר האר ותשא ינפ תא ; תואלפנלו תולודגל האמצהו הקקושה ושפנ תא ועיגרה
 בשומל ריעה גרעבסנייהר תא ּויבא ול ןתנ רשא תעה ןמ םג המו , תוקוחר םיתעל
 םימכח דופב .םיחטבמ תונכשמבו :תוננאש תוחונמב בשי איהה ריעב :'ורובכ
 ויתונשו , וימי םיעושעשב הלכ םש , תילכת לכל םירקותו םיעד ימימת םינובנז
 ימי ימכח ירפס לע דקש .םויו הליל . לכשהו העד :הניב תמכח רֶבִד לכ רקחב
 םהה העושי יניעממו , הגנועמהו הונח םנושלל םיתפרצה וקיתעה רשא םדקה
 :הפסכנ הלודגה ושפנו ,וילע החלצ ימורו ןזי ימכח חור ..ןוששב םייח םימ באש
 םשח ישנא םילודגה םהירובגו םיאמורהו םינויה ימכת יבקעב תאצל התלכ םג
 אלפתיו ., תיתפרצה רוטארעטילה תואלפמ לע .וברקב םמותשה וחור , םלועמ
 םור .תופעות לעו .(0188186) רע טל ָאוו םכתה בבל בתור לע .ראמ ראמב
 םיאלמ םיבר: םירפס וילא בותכיו  ,:וכרד תוכילה לכו ורונכ יוק ילצלצו .ותמכח
 תויהלו ותוכלמ לביה: לא אובל ול רק ןכ ורחאו , תראפתו הלהת רדהו דובכ
 הארה ./ םיחא תֶבָש ותא בשיו הזה םכחה וילא אובכ םנמא :, םוי םוי ויעושעש
 תוישפח תועד ילעבו תולתהמ יבהוא םתנוכתמכ םישנא ינש יכ 'תעדל ךיררירפ
 לכב ךא / והערמ שיא תוביר ירבדב וררפתיו , דחא תיבב ורחי תבש ולכוו אל |

 ךירדירפ ךלמה . םימיה לכ םיבתכמ ירבדב ועשעתשיו הז לא הז ורתענוובש תאז
 םיהלאל בירל םדאל אל יכו ויתוילכמ איה הקוחר תדה תאנק יכ לכ: יניעל חיכוה
 םותפרצה : םירפוסהו םימכחה לכל וצרא ירעש תא חתפ ןכ לעו , תדה ירבדב
 תויפנכמ תחא לע האנשנירבד םיאלמה טהירפס ללגב םתרלומ ץראמ ושרוג רשא
 לע ןתבשבו ,.'דימת וונפ יאורמ ויהיו ורצחב םיכלהמ םהל ןתנ םג , תירצונה תד
 ףלַאוו ערונה ףוסוליפה תא ותולג ץראמ בשיו רהמ , ותופלמ אסכ
 ינומא ימולש תועדל  דגנמ \ תוכלוהה ויתועד ללגב ץראה םע והומטש רשא
 וירש לכ ינזאבו , הנושארבכ  ע ללא ה ריעב ונכ לע והבישויו ץ-םירצונה
 בושחיו ויהלא םשב שיא לכ ךלי יתוכלמ ץראביי + הזה םכחה ךלמה רמא וידבעוי
 ףיהי .ךא , עירפמ ןיאב ויניעב רשיכו בוטכ .הנוטאהו תרה תוחא לע תובשחמ
 . 1: יםראו 'חוהלאל בופ

 . איזערעהמ םירמו יִנשה ךירדירפ ומי +

 , (4740--1748 ח'קת--ק'ת א'ח) ךייררעטסע אסכ תשורי רבר לע תומחלמה (₪
 חיב יכלמ עזגמ .ןורחאה :.רצנה היה: , יששה . לרָאק :רסיקה 5 4,

 גרובסבאה 17.  (ג'ח ע'יד)
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 "וצראב הזזחא םהל ןתיו  םתלחנמו םצראמ גרוב צ לַאזַמ ףאשיבה שרג
 םיבשויהו םיטפושה תובלב ותמיא תא חלשיו ודחפ תא ןתנ אוהו ; םאשניו םלטניו
 , םהיתימע תא ומפשי קרצב קר ,ובירב םדא ותועי לבלו טפשמ וטי לבל ןירמ לע
 היה אוה . ותכלממ ץרא ירע לכב לוע ושעי אלו רחש וחקי אלו םינפ ואשי אל
 םא קירצ םראב לשומ ןופצי בוט בר המ םהיניעל ךורעלו חיכוהל םימע לושמל
 תוגונעתב גנעתהלו ותיב דובכ תוברתל ונוה רזפי אלו ןוצר תעל ורצוא ףסכ ךושחי
 ימר ושארל םירמוש ול :וסאל , ובבל ץפתל ףסכ הברה םא פא יִכ ; םדא ינב
 רעמ א דסַאּפִי םשב םבקי והיפ רשא אפורייא תוצרא לכמ םיקנע ינבכ המוק
 תכאלמל םינמאנ םיתב תונבל ותוכלמ רצואמ בר ףסכ איצוה םא ףאו ,יעדרָאג
 הנומש הכרב וירחא חינה תאז לכב , הקרצה השעמו םיפכ לעופ לבלו הרובע
 הנידמה תואובת , בורל הרמח ילכו ףסכ ילכ רצוא , ףסכ ילקש ןָאילליט
 היה םאבצ רש רשא המחלמ ירמולמ ליח ישנא תואבצו (עמהאננייאסטַאָאטש )
 תא ראמ חילצה הלא לכבו , ומש יעדוי לכ יפב ללוהמה יוסעד אישנ רלֶאּפָאְעל
 . תחצנ החלצהבו ךלמ זועב ןעסיירפ תוכלמ אסכ דעסו וצראו ומע ינב

 ינשה ךירדירפ שרוי ינשה ךיררירפ אוה אלה / הזה ךלטה ןב %
 0 יה | , םימיה לכיתרחא ךרד ול רחבי' ויבא יכרדב ךלה אל , רצעה
 ו ובפמ םע םירעיב ףועו היח ריצ דוצל ויבא ךלה רשא תע לכב
 עשעתשיו ותוכלמ לכיהב בשי רשא תַע לכב םג ,ותרבח ישנאו

 הברה ארק , המכחה תבהאב הוה םכחה ןבה הגש ו קָאבַאט םירטקמה רבח םע
 לע טרפ םג , בל ירקח םילודג ירקחמב ויתובשחמ קימעה , תפרצ ימכח ירפסב
 הב הקבר ושפנו (קיזומ) הרמזה תמכח תא דאמ בהא יכ ,(עטַאַלַפ) לילחה יפ
 םתורו , םבל קלה , ןבהו באה ןיב רשא ברה לרבהה יפ לע הנהו . םימיה לב
 רמרמתה באהו , ובל ישקו והיבא זוע תא אושנ לוכי אל ךירדירפ . הז לא הז הרז

 , וכרד תלסממ הכופהה תרחא הלסמ ול לסיו ויכררב ונב ךלה אל רשא לע
 . הב ךלוה אוה רשא ךרדה לא ובישהל ויתפשב וגתמו ויפב וחח םושל ץמאתיו
 בל םגו ,םימיה לכ ותוא ןיוע יהיו ונב לע ופא תורחל באה הברה םימיה תוברב
 , ברעממ חרזמ קוחרכ הזמ הז וקחרתיו ודרפנ יכ רע והיבאמ םוי םוי קחר ןבה
 ומוי ישק לטנ רשא תא לובסלו תאשל ומכש תא ךלמה ןב הטה תאז לכב ךא
 וא , דנָאלגנע ךלמ תונכמ השא ול תחקל ושפנ התו רשאכ יב ספא | וילע
 והיבאו , ךיירעט ךלמ תב עיזערעהט םירמ תא (םירחא םירפוס ודיגי רשא יפב)
 ויהיו שב ויבאב ךירדירפ ףצקתה וא , רחב רשאב ןתתתהל ונתנ אל
 ותרבי םה םג םהו , ותובלמ ץראמו ויבא תיבמ חורבל ויערו ויבהוא םע וירבד
 בתכמ יכ , וריב חילצה אל הז ובבל ץפח םנמא . -- (4730 צ"ת א'ה) רחי ותא
 , ךלמה ידיב לפנ ותצע שיאו ודוס שיא ליחה רש עטטַאק לא ךרע רשא דחא

 רוסאל הוצ ופצק ףצשבו , ופאב ןשע הלע ,ונב ךיררירפ בל יכרעמ תא ותוארבז
 עטטָאק תא תימהל דקפ םג , רמשמ וילע םושלו הדוצמב רצעה שרוי ונב תא

 ויניעל
/ 



-- 990 - 

 . וירתא ויבא ריאשה רשא תוברה תובוחה תא םלֶש םֶריִחַמ ףסכבו , בר למְעב
 םגו ו םשפנל םחלשיו וינפ לעמ ריסה ו ךלמה לכיהב ויה רשא םיברה םיסירסה
 .,ויבא השע רשאכ םתוא קָנִּפ אלו תוצלהמ שיבלה אל תוחפשהו םירבעה תא
 אל תוכלמ ןייו םיכלמ ינרעמ , םיהרזאה דחא חראכ ויה והקשמו ונחלוש לכאמ
 .םיחרזאה תונב לככ תיבה תדובע ושע היתונבו הכלמהו ..םימיה לכ ויפ לא ואב
 לכו , ושובל לע בהז ידע הלעה אלו םינדע םע ינש שבל אל ותובלמ ימי לב
 . םימכח םישנא רבח .תתת ךא . ולצב םיסותה םיחרזאה דחאכ .ןיכסה ויכרד
 / תונבה תמכחתו הרואנה הכלמה ותיערו ּויְבִא לכיהב ךימת ויה רשא םימכוחמ
 םוי םוי םאיביו , אבצה ידיקפו םיליח ירש / םירמלהאל םישנא רבח .אוה ףסא
 ויפב ותרטקמ ילכ שיאו רורכ ובשי םרבדבו ,םירבדב םתא סלעתהל ולכיה לא
 קָאבַאטה ירטקמ תרבחמ רחא , (םויגעללַאסקַאבָאט) הלוע קַאבַָאטה ןנע רתע
 םשב  ונבקי ןומהה יפ רשא , יוסער אישג דלָאפַא על םג היה ,  אוהה
 ליחה ירובגו אבצה ירש ישארמ דחא , (רעיוסעד עטלא רער) ייןקזה יאוסעדהי
 וכלמ בבלבכ ובבלב םג הססונ אל איפוסוליפהו הלכשהה חור ךא , אוהה רורב
 תוברו , ןוצל םהל ורמח , םהה םירטקמה רבח םע ךלמה תבשבכ . ,.-- .וירבחו
 ורמיתי םתמכח רובכב רשא םימכתתמהל םג , יתפ יבהוא בל ירהמנל וגעל םימעפ
 םירָשה תא ותכלממ ץראמ קיחרה הזה ךלמה . -- םלוע תוכילהל וחלצי אלו

 םיקברה תא , (רעליפשיוש דנוא רעגנָאזנרעפָא) קחשמה יתבב םיקחשמהה
 =ְךַארפש) לוחמב םיחצנמההתאו תונושלה ירקות תא ., םיתפרצה רוטָארעטילב
 . םיפוסוליפו םישרח ימכח תאו םיררושמהו םיצילמה תא , (רעטסיימצנַאטרדנוא
 תא בוזעל ף ל א וו ףוסוליפהל רי קזוחב הוצ איפוסוליפהל הלודגה .ותאנשבו
 אוב תעמ תועש עבראו םירשע דוע םש המהמתי םאו , לק הרהמ עללַאה ריע
 תא ותאנש לרוגכו , תוכלמב םידרומהו םיעשופה דחאכ שנעי שונע . ,.ותדוקפ
 בהא ןכ ./ םישרחהו םיקחשמהו םיררושמה תדעו םיפסלפתמה לכו .איפוסוליפה
 לבל הכלממה תא םירמוש םה יכ ןעי , המדאה ידבוע תאו אבצה ישנא תא
 םיפוסוליפה רשא תחת םינפב המחל רסחי לבלו ץוחמ ביואו רצ הב אובי

 םהידיו ץראה בלח תא םילכא םהילא םיולגה לכו םישרחהו םיקחשמהו םיררושמהו
 םלעהליוו ךירדירפ ךלמה בשח הכ . -- התחלצהלו התבוטל הישות הנישעת אל
 לכ הדוי תאז לכב ךא . -- הלכ אפורייא תנולת וילע איבה ןכ לעו , ןושארה
 ינב תא בכריו ,וצראל דאמ הלודג הבוט איבה הזה ךלמה יכ םיתעל הניב ערוי
 , תורשיהו תוחוכנה ויתוגהנהו ויפכ תונובתבו לודגה וחכב רשואה יתמב לע ומע

 הדשה תדובע תא תוברה רובעבל המדאה ידבוע םירכאה לעמ לוע םירה אוה |
 וצראב הכאלמה ישוע ירי תא קח אוה ; בר םע תויחהל ץראה ןמ םחל איצוהל
 אל הדעלב רשא הרובע תכאלמ לכו ןתשפו רמצ ימולג תושעלו גוראל , תווטל
 ובל תוירכנ תוצרא ינב םירחא ידי ישעמ לכל ןתנ אלו , ץראב םדאה ןוכ*
 רשא םיטנָאטסעטָארפה תא םינמאנ םירסחבו ןוצרב לפק אוה ; וצרא ירעשב

 שרג
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 ושפנ .. םימשה לכ תחת רשואו רשוע לבמו לכתה :תולוגס לכמ .אשנו םורמו הקי
 אסכ לע בשיו הלעתה ר עווָא נַא המ" טסריפרוקה יכ ותוארב .שעגתתו השגה
 לכבו  ,ןעלָאּפ ץרא לע ךלמל היח ןעסקַאומ טסריפרוקהו ., .דנַאלגנעב הכולמה
 . הכולמה ךובכ אסכ לוחנלו םהמ דחאכ אוה םג תויהל הואת הואתה ושפנ תוא
 תא ודיב םיקחל דלֶאפָאע ל רפיקה בבל תא שי יכ ותוארב ותחמש הבר המו
 םג הזה רבכנה םשה תא ליחנהלו 1700(:,  ס'ת א'ה) יזעסיירפ ךלמי רובכ םש
 רשא ויתומחלמב ול רוזעל והחיטבי ךא םא ; ושפנ התוא רשא יפכ וירחא וינבל
 עסנ רקיו דובכבו הראפת ירדהב ..ררפס תכולמ אסכ תשרומ רבד לע זא םחל
 שארבו ושארב הכולמ רתכ םֶש םשְו גרעבסגי נָאק ריעל ךירדיר5 וא
 ןכ ירחאו ,  םיכלמ התשמכ םוי םוי התשמ שעיו (1701 א'סת א'ה)-וקיח תשא
 ריעל וזוע ןואג תרדהב .,ןושארה ךירדי ר5 ,הזה שרחה ךלמה עסנ
 , דמח ילכיהב .םיראפמ :םינינבב .התוא .ראפיו , הב ואסכ תא םשיו ןילרב
 יפוי תלילכו שושמ ריע התיה יכ דע הדמחה תויכש לכבו ראפ ירומעו תובצמב
 ישעמ תבשחמ תכאלמ לכו השעמה תשחח ,  ךלמ שדקמו הכלממ .ריעל .תואיכ
 םשב .ארקנה :דובכה :לכיהב ..:איהה הללוחה- ריעב :ןחק .ומירה :ןמא .ידי
 הניב תמכח רבד לכב תלכשמהו הודובכה הכלמה הבשי ,גרובנעטַָאלרַאש
 , חור ישנא תפסא .םוקמ היה םשו , עטטָאְלרַאש עי פָאז םשב תעדונה
 אוהו ץינביי ל לודגה םכתה רוא עיפוה ןי לר ב ריעב .ץרמ ינובנו בל ימכה
 םקוה על לַאה ריעב . תבשחמ תכאלמ לכלו תעדו המכחל ןמאנ תיב םש הנב
 רבד לכל עבונ לחנ היה רשא דאמ ללוהמ (םָאטיורעווינוא) לודג שרדמ תיב
 ץיפהו הנובתה תומחלמ םחל רשא סוי ז אמ א הט םכחה שיאהו , הניבו המכח
 עקנַארפ ןאמרעה ריפחה שיאה םג / תורשי תודמו זנכשא ןושל תוניעמ
 ףלָאווןָאיִטְסירק ףוסוליפה םג ,איהה ריעב םימותיל הסחמ תיב דסי רשא
 רשאו אוהה שרדמ תיב תא םתמכח רואב וריאה רשא םילודגה תורואמה ויה
 ' , זועו ףקות לכב ותוא וכמת

 תא איצוהל םוצע ןוהו בר ףסכ רָּפ הזה שדחה ךלמה יכ םפא *% 1.
 , ותכלממ ץרא יבחרב ובבל קשח לכ תא תושעלו , רואל םהה םילודגה םירבדה
 הרצו סחלב םלהניו רסיקה ליחב אבצה תדובע תא םידבועה בר אבצ לכלכ םג
 םע לע דאמ ודי תא ריבכה הלא לכ ללגבו / םהל ורפחי רשא םירוסחמה לכבו
 תאמ םירה תובר תומורתו , םירכאה לעו םיחרזאה לע סימעה רבכ סמ , ץראה
 תחת ץראה יבשוי לכ וחנאנ יכ דע ,  הדובע תכאלמ לכ ישוע תאמו םירחוסה
 תחלצהל ךא . -- ונורזפ בור לעו ךלמה לע םתיכשמ ירדחב ונגריו םלבס לוע לטנ
 ויכרד לכב ונממ ךפהה ןושארה ךירדירפ ירחא ךלמ רשא ךלמה היה ץראה םע
 ינב תונונעת תא אנש ןושארה םלעהליוו ךירדירפ יכ .וישעמ לכבו
 רכמ אוה , הדמחה תויכש לכו םינזורו םיכלמ תראפת ירדה תאו (סוסקול) םדאה
 יבא ךירדירפ ךלמה ףסא רשא הלוגס ילכ לכו ץיפחה ינבאו םינינפה תא ףסכב

 למעב
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 ,(178% ר'קת א'ה) ונימיל דומעל ןעלאפ ץראב איסור ירובג תואבצ סע ךיננימ רשה
 טלמיו סניו  םירכא ידגב שבלוו שפחתה : , ויביוא 'ףכב שפתי ןפ ותארימו
 תשענ םיריבכאל יםימי ירחא םנמא = , תפרצ ץראל חרב םשמו גרעְבסנינָאקל
 תפרצ תכלממל םג :טיולפינאטסל  העושי חַמָצ תַמֶצ .ונממ רשא  ץראב םולש
 יצידעמ תיבמ .םילשומה לכ טעמכ ומת ופס םהה םימיב יכ : ,/(4737 ז'קת א'ה)
 רימי ונתח ן] א ה 5 ע שס ץינַא רפ יכ יששה לראק הצרתה ןכ לעו ,ץנערַאלפב
 ןעגנירהטאלו ,ענאקסַאט תלשממב ותלחנ לבח ןעגנירהטָאל םוהטנאצרעהה תא
 "ץראל חפסת ותומ ירחאו : , וייחימי.לכ הב טולשל  םיולסינָאטסל לבח לפת
 בישוהל וצפחל תפרצ ךלמ :בל תא תוטהל זא ץמאתה יששה לראק יכ , תפרצ
 הזה רבדה תא השע ןכ לעו , וירחא ותוכלמ אסכ לע ותב איזערעהט םירמ תא
 (88861) יצנאנב ןכ ירחא יח .יקסנוצטעל :סיולפינאטס ,  -- ויניעב ןח .אוצמל
 ךמת , ןויבאל הסחמו לדל זועמ היה ,דסחו בוט ךא שעיו הנש םירשעו עשת
 לכו ןמא ידי ישעמ לכו השעמה :תשרח ןרק םירה' ,:םיליכשמהו םימכחה יחיב
 תמשאב הטמ הטמ םוי םוי הדרי ןעלַאפ ץרא ךא .. םירשואמ ויה ולצב םיסוהה
 הגרדמה לפש רע .עיגתו ,  םידי הפרו שלחה הכלמ .ישילשה :טסוגיוא ףירדירפ
 | ,- ועיגה לואשל הייחו

 = < + תתלודג תראפת רקיו ןעסיירפ תוממור < =
 .ךץורירפ טפריפרוקה לודגה טסריפרוקה םלעהליוו ךירדי ר5פ 0.

 ל ויתומחלמב ותלשממ ץרא לובג תא ביחרה , גרובנ9רנַארבמ
 1640-1688 = ול הברה םג . , ברעמהו חרזמה תוצראב חילצהו השע רשא
 . המחלמ ידמלס םימוצעו םיבר םירובג אָבַצ ול ופסאבו ליח ותושעב לָיאְו המצע
 המכחה לא םג .ובלו .וינוע .םש .ךא .,-הזה רובגה היח הרבל וברח לע אל םנמא
 ןתראפת לידגהל בר.ןוה רזפיו , השעמה תשרח לאו תבשחמ תכאלמ לא , עדמהו
 רשא בל ימכח לכ לא ּוצרא ירעש תא חתפ חותפ םג , ןרידאהלו ותלשממ ץראב
 תפרצ ץראמ ושרוג רשא םיטָאנעגוהה לא םג המו ., תודתא תוצראמ .הָיְלא ורהנ
 / הזה ליכשמהו רובגה טילשה תומ ירתא . םלגר ףכל חונמ וצראב אוצמל ואוביו
 ישילשה ךירדירפ  ךירהירפ טסרופרוק םשב עדונה ראופמה ונב וירחא ואסכ לע בשי
 0 דאמ בהא אוה יכ ,,.ויבא ךרדב ךלה אל הזה טילשה , ישילשה

 . עעחחח'מת א'ה וכ .ושפנב המדיו ; םדוה ןואג תרדהו ץראה יליא דובכ רשוע

 . 1688 - 1715 = לכיה דוה םוה תעפיו רשע העבראה גיוודול ךלמה תראפת רקו
 םלוע תועבג תואתו םדאב לשומ דובכ םורמ םה םה  ותדמח רהוז ויזו ותוכלמ
 רדה תא םמּורל ויניעמ לכו .וצפחו ועשי לכ היה ןב לעו .. --.טילשו בר ךלמל
 העבראה גיוודול רידאה ךלמה התשמכ םונמש התשמ רימת תושעל , ולביה\ רובכ
 : טסריפרוקה לע טיבה האנק תואלמ םיניעב ., והומכ הראפת םש ול תושעלו רשע

 תבשל ולעתה םהינש רשא ן.ע ם ק א ז אישנ טסריפרוקה לעו רעווַאנַאה אישנ
 הכולמה רזנ חיה ויניעב יכ , תראפת תרטעו רזנ ץיצי םהילעו הכולמ אסכ לע
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 / ןעיריביס לא ועשפ ריב חלשיו ותאשמ חדה , השאל ותב תא ול תתלו ינשה
 תומ ירתא .  תמיו םיבואכמו .בצעב וומי .תוהפט תא .הלכ איהה .תרזג ץראבו
 .אננא  איהו , לודגה רעטעפ יחא ןאוויא תב ַאננַא הכלמ ,ינשה רעטעפ
 אקת--'ת ה רחאה םש רשא ; זנכשא ;ירא ירלימ םילורנ םירש ינשב החטב
 1730 -17%1  לכוהמ איצוה ןאמרעטפָא :ךי ננימ ינשה םָעו ןאמרעטסָא
 תא איבצמה היה ךיגנימו ,ןירו תד תוכילהב ץראה םע לע ותאשו וטפשמ רפיקה
 ַאננַא תירפיקה רצחב רמה ינבמ זא היה לודג רש דועו ,  לוחח ישנא תואבצ
 . ןֶאה יב עדונת רשה אוה אלה ,  ןוצר הנממ קיפהו היניעב ןח אצמ רשא
 הבשי- רשא תעב ןעיריבוסל הנורהאל  ותלש. רחי םהה .םירשה השלש ךא
 הטענאוילע = , הכולמה אסכ לע הריעצה לורגה רעטעפ תב הטע בָאזי לע
 ב'לקתהאקת ה תיבב רסָא- ,הנש ןבכ זא היה רשאו ןאוויא ומש רשא אנא ןבו

 1-5 כ

 ינב תבושמ הצרפ ,רובגה טסוניוא ו ךלמה ימיב 8 9-
 םג : , םהייח יכרד לכו םיידע ידעו .ראפה תבהא ,  ןערזערדב רשא םיגונעתה

 דוע וראשנ רשא תובוטה תודמה תיראש תא םג הכותב ותיחשיו , ןעלָאּפ ץראב
 תושדה רוע ורבְח תונושארה םהיתונוע לֶאְו , ץראה םע םורמ ינבו היתרפא ידיב
 םיתרפאה בבל .ימלתמ הקרצ חמצ לכ .שרשל םימת ויה ודחיו  ,ואב בורקמ
 טהימורעמ תא וסכ קר םברקב התחנ אל אפורייא תלכשה רשא םהה םינאלופה
 תונומאל דמָצַהו םיעותעתו םילבה ירחא ףודר , ואגו האנ . -- םיאורה יניעל
 א'ה) הנושארבמ םברקב שרוש תוכהל ופסי :, ןדופי ןוימדה חורב רשא תוערז
 םירצונה לפ תא ףאב ףודרל םהל ןוא ואצמ םיטי אוז עי ה . == (4747 ז'עה
 ירש ןוישרב = (10188:00מ668) תילאהטאקה  היסנכה- תדב םשפנ .הלחב רשנ
 ד"פת א'ה) הנירמה תוכילהבו תרה יטפשמב םתורח תא םדימ תתקלו הכלטמה
 וממוקתיו ןראט ריעב רשא םיטנאטסעטארפה ףא הרח הזה רברה ללגב ,(4
 תרמ ךא , םתמקנו םתמח .םב תולכל םיטיאוזעיה רבח לע םוהבח רחא שיאב
 יעושמ םיבר םישנא רוע םע (רעטסיימרענריב) ריעה ידיקפ ינש 1 םתירהא .התיה
 רסומ ורסונ .ריעה ישנא לכו , םיררומו םיצירפכ ברחב ותמוה םהידבכנו םעה
 ןעלָאפ ץראב המחלמ הללוחתה , ינשה טסוגיוא ךיררירפ תומ ירהא , -- ירזכא
 תמחלמ ירחא רשא) ו סיולסינָאטס יכ :, הכולמה תשורי רבד לע
 דע  םיבר םימי לכ.רסוהב סָאולע ץראב רדונתיו : ,.ןעלַאפ ץראמ סנ אוואטלופ
 רובכ תא לואשל :ףיסוה , (השאל ול ותב תא אש גיוודול ךלמה הקל רשא
 עסיו םירתא םידגבב שפחתה ,ונתה תפרצ ךלמ עורז לע ונעשהבו ,ןעלֶאפב הכולמה
 1]] טסוגיוא ךירדירפ .ךירדירפב ורתב ךייררעטסעו איסור יכלמ ךא ,.יושראוו ריעל
 ג'כקת--א'צח א'= | אסכ לע תבשל ול ורזעיו ןעסקַאז אישנ ישילשה טסוגיוא
 1733-1765  םיולסינאטסב ורחב ןעלָאּפ ינב תיברמ יכ ףאו . ןעלַאפ תכולמ
 ץורפב / טסוגיוא ךירדירפל הכולמה רזנ תא בוזעל ץחלנ תאז לכב ,יקסניצטעל

 רשה
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 תשרתו הרובע תכאלמ לכ ו המראה תרובע התבר ויפ לע א םי יפָחו
 ידי תא אלמ אוה יכ , וקוזי- בהול .םוקמו .אצומ :ףסכל היה ויפ לע ; השעמה
 ויפ לע ;  רואל םהיתורצוא ינומט :ינופס תא  איצוהלו םירתב בוצחל םיבצוחה
 , ךשותב םיכלוהה םעהל הל הרימ םינרקו איפורב הלכשהה  תורפס םג האצי
 שרדמ תיב ןנוכ םג /  תעד תישאר םירוענה ינבל דמלל רפס יתב הפי אוה יכ
 . לכשהו הניב :הער .לכו תונובת:ךרד םיפורה תא וב .תורוהל (עימעדַאקַא) לודג
 םיטפשמו םיקירצ םיקח םהל ןתיו , ומע ינבל קקוחמ םג:היה הזה םמורמה הפיקה
 םיסורה ינבל הלורג הבוט השע אוה . םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא םירשי
 גנובעהפיוא) תדה אישנ שארמ דובכה תרטע תא ומירהבו תפנצמה תא :וריפהב
 קשי םהיפ לע רשא (דָאניס) .םישאר םינהכ דוס ורסיבו (עדריוונעכאירטאפ רעד

 םאו , -- הב וכלי רשא ךרדה תא םתורוהלו םתוחנל םשארב רסיקהו , תדה לכ
 םליכי אל /  הזה לודגה רסיקה -השע חשא. תואלפנהו :תולודגה לכ רפסל : נרמא
 רשא םירסיקה לכב והומכ ןיאמ תושעל.האמ לידגח יכ , םירי בחרו לודג רפס
 + 7/1 ונפל ויה

 םיסורה ןרק תא :םירהל חילצה רשא הזה םמורמה ה רפיקה הנהו 8 0
 לודגה וחכבו ובבל תמכתב השעו לעפ רשא : תורוצנחו תושרחה יפ לע .רובכב
 רשא ודיחי ונב יי םק ע ל א יכ וננובתהב ובל לא ראמ בצעתה , היוטנה ועורזו
 םישידקמה ףשנ ירמוש םע הרבחל .חרָאו.ויכררב ךלה אל , וירחא ואסכ לע בַשי
 וטפשמ ץרחיו , ץראב התיהנ רשא השרח לכ םיבעתמו ןשונ ןשי לכ םיצירעמו
 םדובכל םינשיה םיסורה יכרה לכ תאו / יוקסאמל הכולמה אסכ דובכ תא בישהל
 הסנ אושל . -- איסור ץראמ ויבא השע רשא .תושְרחה לכ תא .רעבלו ןושארה
 תמאה ךרד לא ובישהלו הרומהו ררופה .ונב בבל תא ךופהל הזה רידאה הפיקה
 1 תעמוש אל ןזא לע םיצרמנהו .םימכוחמה :וירבד תא. תחש אושל ! החוכנהו
 ןתיו ופרע: תא השקה םג .ובבל תא ריבכה ./ עומשמ ונזא תא םיטאה ייסקעלא
 ותמכח ירבד ינפמו ויבא ינפמ איסור ץראמ שנ הנורחאלו ./ תררוס ףתכ רסיקהל
 , איסור לא ובישהלו וגישהלו וירחא ףודרל םיכאְלמ רסיקה חלש זא ..-- ורשיו
 םג םירוסאה תיבב ותוא םש-רפיקהו , רפיקה לא .והואיביו והוגישה םיכאלמהו
 הבשי לודגה רעטעפ תומ ירחא , (1799 ב'פת א'ה) -- תומ טפשמ וילע ץרח
 הנושארה אניראהטאק ירחאו ו.וירחא ותוכלמ אסכ לע ותיער  אניראהטַאק

 ופה ינשה העט ע פ ךלמ ,ץראה לכ ךרדב איה םג הכלהרשא
 ינשה רעטעפ | :.ימיב םג ַאנירַאהטאק תכולמ ימיבו . לורגה רעטעפ .דכנ
 7 לכ לע חצנמ וואקיצ נעמ .רשה היה , ינשה רעטעפ
 | אוה . איסור .ץרא לכ קשי ויפ לעו \ , הכולמה תוכילה
 רוה לא הגרדמה לפשמ םמורתהל חולצה לודגה רעטעפ ימיב רשא ווָאקיצנעמ
 הנשמל ול והמש יכ .רע .אוהה .לורגה רפיקה יניעב ןח אצמיו ., הלעמה םדא
 רעטעפ .ריעצה רסיקה םע ןתחתהל רמא רשא אוהה עגרב ךא . -- (רעטס*נימ)

 ינשה
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 םירפוחה וליח ישנא תדובע לע םוי ברעב ףשנב תהא םעפ וננובתהב יהיו ,:וליח
 . עגרכ והחימיו ותוא ךיו םאתפ םיערה תרפוע רודכ הנהו / רוצמה קיזחהל ץראב
 תירחא תאז הנה .. ךלמו םיהלא ארי אל רשא םידגובה רחא ןכ השע הארנה יפלו
 יבחרמל ךלה רשא , המחלמ רובגו זוזע ךלמ ., ןעדעווש ךלמ רשע םינשה לראק
 תא:םשַה הזבו , םייתחה ץראב ותיִּתֶה תֶּת רובעבל ול אל \ תוצרא תשרל ץרא
 יתרפאו . (1718 רעבמעצעד 44 ח'עת א'ה) -- ! לָּבִת ושפנ תא םגו ותרלומו וצרא
 זועהו הרשמה לכ תא םהילא ובסיו ורהמיו , םרובגו םכלמ תמ יכ ועמש 2,
 חפתסהמ רצעה שרוי פרָאטטָאגהןייטשלָאה אישנ ךי רד ר 5* תא םתידהב
 ערַאנָאעלע עקירלוא שאר לע רזנה תא ומישיו , הכולמה אסכ תלחנב
 לעססַאק"ןעססעהמ ךי רדייר5 שאר לעו ,  הריעצה רשע םינשה לראק 'תוחא
 יטפשמ לכב םתלשממ תאו םתלכי תא 'דאמ וליבגה רשא ירחא , הירוענ לעב
 לע הכלממ םש קר ארקנ האלהו איהה .תעמ 1719(:,  ט"עת א'ה) הכולמה
 םיקקוחמה ויה  הכולמה ירשו , םיתרפאה קר ' הב ולשמ  תמאבו ' , ןעדעווש
 תא המח תוירזכאב וחצר רבד שאר . -- ושע םהיניעב בוטה לככו , םיטפושהו
 םע םולש תירב ותרכיו ורהמ ןכ ירחאו ; (1790 פ'ת א'ה) ץ רֶאג ןֶארַאבה שפנ
 ןעדעווש תופנ לכ תא ףסכב ורכמיו / םהמחלמ ישנא  תורחאה תוצראה יכלמ
 ץראב ןטק קלח קרו :, םתשקבו םברחב תוירכנ תוצראב היכלמ ושרי רשא
 הירשו ןעדעווש יתרפא ושע תאז . םירז םיטילשל ותוא ורכמ אלו וחינה ןרעממַאּפ
 העגנ.אל םעה תבוטו , םנואגו םרובכ לעו םעצב לע םא יכ םבלו םניע ןיא רשא
 ּ . םימיה לכ םדגנל ּווש אל םתרלומו םצרא תחלצהו , םבל לא

 , םוי םוו יחד לא יחרמ ךלתו הטמ הטמ ןערעווש הדרי רשאכ 8 71
 לכב יתבר התיה יכ דע םוי םוי ליח לא ליחמ ךלתו הלעמ הלעמ איפור ו ןכ
 התראפתו \הלדגו התרובג תישארו , לבת תוצרא לכב יתרשו אפורייא תוכלממ
 תא , ןערעווש: תופנ תא ודכלב :לודגה רעטעפ ירי לע התיה ./ םהה םימיב
 ןכ ירחאז , דנַאלניפ תאו דנאלטסע תא ,דנַאלנַאמרענניא
 הריבה רוע :יוקסַָאמ התיה רשא םימיה לכ . דנָאלר וק םג הילא החפסנ
 לאו .א יזַא לא רתוי תואושנ (788168) איסור יבלמ יניע ויה = , ךלמ שדקמ

 ;היכררו א פורייו א תוכילהמ רתוי ןהילא םיבורק ויה םיפורה רשא הכרה הנה
 , םירידאה םיכלמה בשומו הכולמה ריעל גרו בס רע ט ע 5 התיה רשא תעמ ךא
 תוצרא לא הבורקה גרובכרעטעפ יכ ,תי אפו ריי א הכלממ יהתו איסור הכפהנ
 הנממו" , תלקשמל היתוכילה לכו וקל אפורייא יטפשמ לכ תא הל החקל ברעמה
 רפיקה ,,לבתה לכב הלהתל .התיה יכ דע איסור ץרא לכ לע הלכשהה רוא ןרק
 ץרא יתמב לע םיסורה .תא .ביכרה , הישות אילפה , הצע לידגה לודגה רעטעפ'
 ץרא יספא לכב רוחסמה חרפ ויפ לע .  החלצהה תולעמ םרג לע םלעיו
 םע ולס ויפ לע :: םימיב (טרַאפפיש) תוי נאה רב ע מ ץרפ ויפ לע: 1 איסור
 (עלֶאנַאְק) תולעת ורפח , םירשג ונב , םיקוש ונקת , םיכרד ושע ,-תולפמ ץראה

 יפחו

 דה קיש קוקו רוש - רש - 5
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 ..די קזוחב םירעוושה .םהילא .וערק רשא םיזנכשאה תופנ תא םהל וחקיו ורחי
 א'ה) .אפורייא יבשוי ייניע תואר יפל רואל לרַאק בבל יכרעמ .ואצי הנורחאל ךא
 הוצמ יפ לע יוד לָאַמ רהנב תוינאב ודרו םילאעמשי ידודג יכ , (1711 א'עת
 יכ דע םירצמה ןיב ויאבצ .לכו רעטעפ תא ואיבח טור 8 רהנ די לעו ./ ןוטלשה
 לופנל וילע הפקשנ הארונ הערו  ויביואמ לאמש וא ןימי תוטנל ךרר ול היה אל
 ידי לע .ותרזע יה חלש זא ךא .  םילאעמשיח .ידיב- יבש וליח ישנא לכו אוה
 , השאל ול רעטעפ הפיקה החקל ןכ ירחא רשא ראמ.המכח השא , אנירַאהטאק
 םולשה תרופמב (ריזעושסָארג) םילאעמשיה אבצ רש תא האיבה התמכחב איה יכ
 אבצה רש לע ּובהֶרָעְב ותמחו האמ דאב ףצקתה להַאקו ,  לודגה רעטעפ םע
 לכב ךא .,.ריט ומרח שיא חלשיו .ותלחותו והצנ דבא ועצב תבהאב רשא אוהה
 ןוטלשה תא תינש .תותפל ןוצר -תע ורצי םימיב אוצמל דוע לחימ לרח אל תאז
 אל ןוטלשה םלוא . הגושארכְכ רעדנעב ריעב בשיו , המהלמל איסור לע תולעל
 הלעג יִּכ , וצראל בושל והוציו והלשממ ץראב .הזוחאו החורא ול תתל דוע הבא
 . ןוטלשה לוקב עמש אלו , ומוקמ תא לראק חינה אל תאז.לכבו / ותוא ושפנ
 ושיעריו , המחלמבו ברחב (ןערַאשטינַאי) םילאעמשיה ירובג וילע ולע הנורחאלו
 תא ותיצה רשא דע ליכשמ רובגכ האלפנ הרובגב םב םחל אוה ךא ./ והנחמ תא
 / םימרגותה ץרא תא לרַאק בוע אל זא םג ךא , היבשב ותוא וחקיו שאב ולהא
 ּולָחַה םא וניניעב אלפי אל .ןכ לעו -- ברח יובש םישדח הרשעכ רוע םש בשיו-

 יכ ול עדוהב קרו .,.והחעבת הער חורו + ותניב חור רס יכ .ןימאהל לבת יבשוי
 ויביוא ידיב ולפנ דנוז לארט ש דע ותכלממ ץראב רשא םיזגבשאה תופנ לכ
 םינש שמח הב בשי רשא המרגות ץרא תא םאתפ בזע זא קר. ,.ותמחלמ ישנאו
 ילבמ םוי רשע העברא ּוסוְכ לע בכריו : ,.(1744 רעבַָאטקַא ר'עת א'ה) תופוצר
 < -- רנוזלארטש ריע ירעש ינפל עיפוה עתפו , הגופה

 םדימ תחקל םהיביוא םע םידעוושה-ומחל המימת .הנשמ רתוי 8 6
 יריב הלפנ ריעהו ,  הנורחאל התשנ םהה םירובגה תרוכג ךא , דנוזלארטש תא
 ה'עת א'ה) םיסיירפה יריב ןעגיר יאח םג ןרעממאפ ץרא לכ הלפנ זאו , םיביואה
 םולשה תירב תרוסמב .אובל לראק רוע הבא אל תאז לכבו . (1715 רעבמעצעד
 , ץרָאג ןֶארַאבה תוצעומב ךליו , ונממ םימוצעהו םיברח ותמחלמ ישנא םע
 (118022010008) .תשוחנ ילקש .תושעל והצעי רשא , המרמו ות אלמ שיא
 וצפח רשא םירידאה םיכלמה השלש םע ויתומתלמ שרחל ודי לאל יהת רובעבל
 לֶחַה רשא םירבדה אצומ לע תוכח ילבמפ = , תומחלמ תיבשהלו ומע םילשהל
 ךלמ לע .הָמחלמל .אצי , ויתורא לע רעטעפ רסיקה םע .רבדל ץרָאנ ןָאראבה

 וכרד תישאר יהתו , רפה רשא-םולשה תירב םקנ / םקנ ונממ תחקל קרַאמענָאד *
 א'ה) אוהה ךלטה םע .המחלמ םש תושעלו ןעגעווראנב ויליח ירובג םע לפנתהל
 .ללַאהס כי רדי ר 5 רצבמ לע רוצמ םש אוה יכ ! וצק אב םש ךא . (1746 ו'עת
 ישנאב םיבר םיללח ליפה רשא אוהה ףרוחה ימיב זעה .רוקה לא תונפ ילבמ

 = .וליח
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 , % זו תורטמ םשגו ףחוכ רטמ רממיו ורצוא תא חתפ ריצבהו .. ומע ורבתתיו
 ריצבה ירחאו , (1708--9 'ט--ח'סת א'ה) וישנא תאו לרַאק תא תואלהל הגופה
 == ינפלו ,רזָפ רפאכ רופכ / םיתפכ ותרק ךילשה , ותוליאו ופכת לכב ףרותה ץרפ
 < אל שיא יפלא , הרכב ותמ םהירובג רהבמ . דומעל םידעוושה ולכי אל ותרק
 < = ירי יִצְצְקְמְבו , ןואפקהו רוקח די תרגתב ואפק רשא םהילגרו םהידי ואצמ
 לרַאק רבג \ הנורחאל . =- דוע הכאלמ לכל וחלצ אלו תוצוה שארב ובכש םילגרו
 רסיקה אב רשא דע םיבר םימי הילע רציו אווא ט לו פ ריע לע לעיו םיליח
 ירבד ירפסב תערונה הלודגה המחלמה הללוחתה זאו , וירובג תואבצ םע רעטעפ
 איהה המחלמב , 4709 ילוי 8 ט'פת א'ה) אוואט לופ תמ ח למ םשב םימיה
 ויצח ריכשה , חבָטל םנתנ םמירחה , םרת לרַאק ליח תא לודגה רעטעפ הכה

 לכו הדובכה לכ , ןעדעווש יריבא רשב הלכא הלודגה וברתו , םירובג ימדמ |
 ברחמ וטלמנ רשא ליחה ישנא םג םיליחה ירשו , ודיב ולפנ בהזהו ףסכה תורצוא
 השלש חצנ רֶשא זוזעהו רובגה , לרָאק ךלמהו , םיסורה יריב היבשב ולפנ
 , התיחצ ץראו הממש רבדמ לא ול טלפמ שיחי\ ברח תסונמ סנ , םירידא םיכלמ
 שקבל המרגות ןוטלש לובג לא חרב םשמו , ברח ידירש שיא םיפלאכ ומעו
 תא ףוסאיו ויצלח רבגכ רזא טפיו הנ עווָא לו . האלהנהו הפיעה ושפנל חונמ
 המחלמ ילכ ול ורסחו םחלה לזא יכ ותוארב ךא , םיטלמנהו םיחדנה וליח תיראש
 תואמ ששו ףלא םע אוה םיסורה לא לפנ , וצרא לא בושלו ויביוא ינפל רומעל
 תאו" וצרא תא תוארל בש םהה המחלמ ירובגמ דחא אלו ,  ומע ינבמ ליח שיא
 ; ןעיריביס ירהב ותמ םהמ םיבר , איסור ץרא יבחרב ורזפנ םה יכ , ותדלומ
 תוהלב ןמ ומת ופס הכ . תולסמהו םיכרדה לכב םחל תפ שקבל םידדונ ויה םיברו
 רשאו אפורייא יספא לכב םירובגב םש םהל ושע רשא םידעוושה ירובג תואבצ
 -- ! םתשקבו םברחב םהל אל תונכשמ םהל ושריו ץרא יבתרמל וכלה

 ץראבלה הזוחא 'ול ןתיו תודידיב לרַאק תא לבק המרנות ןוטלשו < 5.
 . והומכ המחלמ רובגו זוזע ךלמל תואיכ רדהו דובכ ול לצֶא םג , ותלשממ
 תרדהו דוה וילע ּווש םילאעמשיהו דודגב ךלמכ רע דנע ב ריעב הנח לרַאקו
 ובל רבשנ , ויביוא ינפל ףנְניו המחלמ תסונמ סנ אוה יכ ורכז יִרַמ ךא . ךלמ

 ןוטלש בל לע רברל המזמ בשח ןכ לעו ,וצראל בושל וינפ התסכ המלכו וב
 תואבצ שארב רובעי אוהו , לודגה רעטעפ לע המחלמל תולעל ותותפלו המרגות
 תא רפכלו ותמקנ תא םוקנל הקזחה וברחב ויביוא תלשממ ץרא ךרד םימרגותה
 רערנעב ריעב לרַאק בשי רשא םיברה םימיה ךשמב ךא . םיסורה ימדב ותפרח
 תא ויביוא השלש ושדח , וצפחל ןוטלשה בל תא תזטהל תולובחתו תומזמ שעיו
 טסוגיוא ךיררדירפ וילא בסה איהה תירבה ירבד יפ לעו , הנושארה םתירב
 רוע ביחרה לודגה רעטעפ רסיקה , היוטנ עורזבו הקזח ריב ןעלָאּפ תכולמ תא
 גיווזעלש תא חקיו בש קראטענָאד ךלמו , ינומדקה םיה לע וצרא תולובג תא
 רעווָאנַאהו ןעפיירפ םג ורבחתה הרהמ דעו , ותכלממ ?ראל החפסיו

 ורהי



947 -- 

 רשא השדח הכולמ ריע םש דסילו אווע ג רהנ לע רשא תווצְּבַה תאו םימה ימגא
 תבחרו הלודג ריע , (1703 "סת א'ה) ומש לע גרו ב ס רע ט ע פ םשב הנקי ויפ
 רדנסבלא רסי .רשא םירצמב אירדנסכלאכ רחכמה תברו הראפמ ריע , םידי
 הזילעה ריעה לא התמד אל הריטעמה רוצ . לבתה ירע לכ סנל םינפל ינרקומה
 אפורייא יפפא לכב הכלממה ירע לכבו , לודגה הרחסמבו התראפתו הלדגב תאזה
 םיתרפא ורהנ רסיקה תוצמ יפ לע . -- ! הילכיה רפסמו הירי תבחרב הלשמ ןיא
 לכו ןבא ישרחו ץע ישרח / םירבכנ םירהוס םג , תאזה השרחה ריע לא םיבר
 םהיתונבו םהינבו םהישנ םע .הילא ואב תבשחמ תכאלמו הדובע תכאלמ ישוע
 תא ווא אפורייא ץרא לכמ רכנ ינב םג , הכותב םבשומ ומישיו םהל רשא לכז
 תזוחא םהל ןתיו תודידיב םתוא לבק רסיקהו , ומל בשומל וזלה בר ךלמ תירק
 ותצע לעו / תילצה הזה לודגה רסיקה הנפ רשא לכב . תאזה הָלְלְהַה ריעב הלחנ
 לכו , דאמ דאמב הבגו אשנו םר יכ דע לודגו ךולה ךלה ןכ לעו  עיפוה יה רוא
 לרֶאק ךלמה תצע תא לכס 'ח יכ ןיבי ובלו ויניעב הארי תוארל ול םיניע רשא
 , ןעסקַאו ץראמ ובושב , לרָאק ליאוה ול יכ : רעטעפ לודגה רסיקהל עלובי לבל
 זא ו רעטעפ םע המחלמ םש תושעלו ינומדקה םי תופנב השקה וברתב לפנתהל
 רכיקה הנב רשא לכ תא סורהל , וזוזע תא וינפל ררל ול הלשמ ועורזו ודי המר
 - תא תוכהל הָּבְסִנ התיה.'ה תאמ ךא , ובבל יכרעמ לכ תא תיבשהלו הזה לודגה
 ,יו קסַאמ ל וימַעפ םירהל ותואגבו ובְבְל הבוגב טילחה יכ דע םירָמסב לרָאק יניע
 /- וברְתְב חטב לרָאק יכ . -- איסור בכוב רעטעפ יריב ,ותוא ליפה ןעמל
 איסור רפיק םע םולש השעי אל יכ רמא רזג בבל לדוגבו , וזוע עורז .לע ןעשיו
 דוכליו הרעסבו הפוסב רובעיו , -- םיפורה שדקמ יו קא מ תא דוכלי רשא רע
 .אה) אניזערע בב רהנ תא רובעיו האלה עסיו , אנליוו תאו ָאנדָארג תא
 אוהו וינפל ובציתה אל םיסורה , וימעפ קס נע לַאמ ס ךרדל םשיו .ו 4708 ח'פת
 התאלנ םאתפ ךא . רוגמ ילבמו רוצעמ ילבמ הלוצמ ןויו םימגא , תורהנ רבע
 היה האלהו זא ינמו / נפלמ והכילשתו דוע היתועורז לע ותוא אושנ החלצהה
 וילא אובי רשא דע הכח אל ובל הבוגבו ותוזחפב אוה יכ . לדו ךולה .ךלוה
 הרצו םחלו ףרוח ידגב םעו םישדח ליח ישנא םע ואבצ רש ט פיו הנעווָאל
 תואבצ שאר ןקזה ַא פע ַאמ ירבדל תפיו ונזא הטה קר , םיפיעה ויאבצ ידודגל
 רהמי קר .אוהה אבצה רש לע הכחי לבל וירבדב ותוא חירה רשא םיקָאזַאקה
 התופ הנויכ .אוהו , םילורג םירעיו רבדמ ץרא עני ארק וא ל ובלהמ השיחי
 תא םיסורה וגישה הכו הכ ןיבו , -- איהה הרזג ץרא לא וימעפ םריו התפנ
 ותמכח לכו , ונממ וצמא םהיתובברבו המחלמ וילע ושידקו ט פיוהנעווָאל
 לכ . אוהה ארונהו לודגה ןומהה ינפל רומעל ול וליעוה אל המחלמב ותרובג םג
 הרובכה לכ , ברח יפל ולפנ (עירעלליטרא) םירבכה קשנ יקשונ וליח ישנא
 ברח יטילפ םע אוהו , ודימ םיסורה וחקל םחלו רב תורצוא לכו (עקַאפענ)

 רהמנה לראק תא םגישה דע םויו הליל וכליו ופוניו וזפחיו םהינש רועב ומלמתה
 ורכחתיו
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 ינבו / ומל טלפמ םירעה לא ושיחיו א תמח ינפמ וזפחנ .ולהבנ םירפכז
 ... םשפנ לע טלמהל תובורקה תוצראה לא וסנ ותחפשמ ינבילכו גָאצרעהה תיב
 = םפרתה , ול רזוע ןיאו שפנ דע םימ ואב יכ ותוארב שסוגיוא ךיררירפ גָאצרעההו
 םהי?יב ורבדנ רשא םולשה ירבד לא הצרתיו ןעדעווש ךלמ .לראק תא בהריו
 ךומתמ ויפכ רענל וילע לטיו (1706 'טפעס 5% וסת א'ה) טד שס ל
 איהה הכולמה רזנ תא םהילע ולבקי אל וינב ינבו ויִנב םגו , רוע ןעלָאפ רזנב
 ריגפהלו איסור רפיק לודגה רעטעפ םע ותירב תא רפהל וילע לטנ םג ,םלוע רע
 בל לע םש אל לראקו . םיטפש וב תושעל דנָאלפיל רילי לוק טַא פ תא וחיב
 / קדצ טפשמ יפ לע רי וב ענת אלו איסור רפיק ךאלמ  אוה לוקמאפ שיאה יכ
 םירזגל .והרזניו תויפיפ לעב ןפוא וילע בסהב ראמנ ירזכא תומ ותימהל וציז
 / טסוגיוא ךירדירפ םע םולש תירב לראק תרכ יכ' ףאו .-- םיאורה לכ תררתל
 בלח תא ולכאיו המימת הנש ןעסקאוב םידעוושה תואבצ דוע וראשנ תאז לכב
 תואבצ וסימעה רשא דבכה אשמה תלוזו , תוקולעב היחרזא ימד תא וצומיו ץראה
 רשא םימוצעהו םיברה םיסמה תלוז םג , איהה הללמואה ראה לע םידעוושה
 םהילעמ םרוע טושפל טסוגיוא ךירדירפ רוע ףיסוה , םיאכדנה היבשוי לע וצבר

 , ןערזערד ריעב וירשל דימת השע רשא םינמש התשמ לע םוצע ןוה רזפלז
 רשא תעבו , םהילע םיסומעה םיסמה תולבס תחת ץראה םע וחנאנ רשא תעבז
 ,םירשב תותנעת לכב וירש םע טסריפרוקה גנעתה 2-2 טעמכ ועוג םירכאה
 בהז רזפיו / םיעותעת ישעמו םיעושעש לע בר ףסכ איצוה , ימת התשמ השע
 יכ ! לרַאק ךלמה ןכ אל -- ויתונבו וינב לעו םישגלפו תופי םישנ לע םוצע ןוהז
 אב אל תודומח םחל , הנחמב אבצ שיא ייחו , ודובכ לכיהב םיריזנ ייַח יַח אוה
 לע בהז יִדָע הלעה אלו םינדע םע יִנָש שבל אל ,התש אל רכשו ןיי ,ויפ לא
 ישנאמ רהאכ ואמצל התש םירק םימו הנחמב ותויהב לכא הברח תפ . ושובל
 ישנא לככ  תשחנ ירותפכ םע ךורא ליעמ שבל ףרוחבו 'ץיקב , םינטקה וליח
 םימיה לכו ויעסמל עסנ רשא םימיה לכ . וילגרב לענ םילודג םילענמו המחלמה
 , םיריעצה וירבעמ רחא הנעתה רשא לכב הנעתה , ויביוא לע המחלמ ךרע רשא
 קיחרה םישנ תבהא . לטק הרש ימורמ לע ושפנ ףרח רשא ןושארה דימת יהיז
 .ןתרבחב תבש ליאוה אל םג ודועמ דמח אל ןהה תונב תרמחו / ובבל ישרוממ
 ודוה סוס תלהצ , ותור ייח התות ילכ םער , ויעושעש ויה אבצ ישנא ייח
 הרשב הכרעמב ליחה ישנא תעורתו , םיענ רונכ % םיִעְנַמ ול הברע / המחלמב

 . קחשמה יתבב תורָשּו םיִרָש לוקמ ול הקתמ
 אצמ ,  ןעלָאּפו ןעסקאזב לרַאק למה רצענירשא םימיה ךשמב 8 -614 

 | םי ףות לע רשא תופיה תופנה תא ןערעוושמ עורקל ןוא לודנה רעטעפ ול
 = תא הנב תערו תוצעומב . הרידאהו הלורגה ותכלממ לֶא ןתוא הפסלו , ינומדקה
 הבגשנה הרוצמה תאו ,גרובלעפילש םשב הבוקנה הרוצבה הדוצמה
 חא שביל חילצה דאמ המוצע העיניו בר למעבו , טד אט ש נ א ר ק תארקנה

 ימנא
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 ר גַאל ט םע לע זא גרעתשה םיסורהו ,א גי ר ריע לע וברח ףפוניו דנָאְלפיל תולובג
 -ןייטש לָאהמ גָאצרעהה לע המחלמ ךרע םינָארה ךלמו , אוו רַאנ לע ורוציו
 רשע םינשה לרָאק יכ התוארב אפורייא זא הממותשה ךיא םלוא . פרָאטמֶאנ
 ןיאו בל רסח אוה יכ ונימאה ויעדוי לכו םימיל ריעצ דוע היה רשא ןעדעווש ךלמ
 ול יכ לבתה ימע לכל חיכויו וע עורז תא ףשח , יראכ אשנתה אוה אוה ,לֶיא
 תונכשמ תשרל םהידי תא ויבוא וחלש ךיא ועמשב יכ ! םער תרובג םע הזע עורז
 לפנתיו וירובג תואבצ םע ךליג רהמיו ופאב ןשע הלע , (1700 ם"תא'ה) םהל אל
 האד םשמו , השקה וברחב והדכליו קרַאמענָאד ץראב רשא ד נָאלעעז אב
 הילע םשיו קרָאְמענּודב הריבה ריעה ן ע גַא הנ ע פא ק לע ויפנכ שורפיו רשנכ
 דרח קראמענָאד ךלמ יעיברה ךירדירפו , םינָאדה לע דחפו התמיא לפיו , רוצמ
 תולחלו , םולש תירב ומע תורכל ץחלנ יכ רע הארונה וברה תפונת ינפמ רחפו
 ףינה ןכ ירח: . ותחונממ וזיגרה רשא לע ןייטשלַאהמ גָאצרעהה יִנּפ תא התנמב
 םישלשב . (1.01 א"פת א'ה) ותמחלמ ישנא רתי לע וברח תא הזה רוגה ךלמה
 םיברה איפור ליח תא ותא רשא שיא םיפלא הנמשב הכה רעבַמעוואנ שחל
 לכו חתות ילכ ללש םג , ַאוורַאנמ םשרגיו םינומ תרשע וליח ישנאמ םימוצעהו
 לפנתינ דג ַאל רוקו דנא ל 5י ל ךרד וימעפ םירה ןכ ירחא , םדימ הברה קשנ
 ריע רחא ריע דוכליו וליחמ תובר םימעפ םוצעה םליח תא ךיו ןע לֶאּפ  ץראב
 וינפל רומעל הלכי רשאו ונממ הבגש רשא הירק התיה אלו הנירמ ךחא הנירמו
 , הזה ץרענה רובגה ינפמ לחלחתתו הלהבנ יושר אוו ריע .(1702 ב'סת א'ה)
 םג , ריעה תוחתפמ תא וריב וריגסיו ותארכל ואצי םידעורהו םינומגה היבשוי לכו
 , וריב הלפנ הרוצבה ריעה יוק ארק םג. .םהילע לטנ רשא סמה תא ומלָש
 / 64703 'פת א'ה) םידעוושה ידיב לעסכייוו .תופנ לכ ואב הרהמ רעו
 ה םירובגה ידי תחת וענבנ תובר םירע דועו גיצנַאר , גגיבלע , ןרָאהט םנ
 ךירדירפ שארמ הרטעה תא ריסהל םינָאלופה תא לראק ךלמה הוצ זאו .םהה
 עומשל ונאמ ןעלַאּפ יתרפא יכ ותוארבו . שדח ךלמ םהל רותבלו םכלמ טסוגיוא
 רתבנ ותוצמ יפ לעו , דיה תקזחב רואל ותמזמ תא איצוה , הזה רברב ולוקב
 ד'סת א'ה) ןעלָאּפ ץראב .ָךלמל ןעזאפמ דָאוויאווה יקסניצסעל . םיולסינַאמְס
 רָבד לע ןעלַאּפ תואנ תא עלבמ ודי בשיו הככש לרָאק ךלמה תמחו , (1706 ילו
 . -- איהה ץראב םחלהל דוע ףיסוה תאז לכב ךא , םכלמ

 יכףא) תימוררה ןעלאּפ ץראב תודחא תומחלמ דוע ותושע ירהא 8 3.
 ויביוא לע רבגתיו (הב לכ רסחי רשא איהה לובכה ץראב תובר תואלת והואצמ
 םע םחלהלו וכרד תא בפהל ובל לע םש , רוחא םכיו ונממ םימוצעהו םיברה
 רסיק יפ תא לואש ילבמו . ותלשממ ץרא ןעסקַאזב וביוא טסוגיוא ךיררירפ
 /ץטיזיול תופנב אובו הנוילעה ן עיזע לש ץרא ךרד רבע , םיזנכשאה
 םהידי התלועב םש וחלש וליח ישנאו , ןעסק אז בל לא ץרפ םיטעמ םימיבו
 םירצח יבשוי ..וסלּפ ץראב םהידי סמחו , ללשה לא וטעיו , ודובב יניע תוחמל

 םירפבו
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 = * ,הממדל הרעסה תא םקיו םהה םידרומה ןואש תא היבשה הוה לודגה רסיקה ךא
 ות רשא ויתואבצ תוכרעמו ליחה ישנא ירטשמ תא ךפה האלהו אוהה םויהמז

 , תלקשמל היתונילה לכ תאו וקל :אפורייא ירטשמ תא םשיו , איהה תעה דע
 = = ליחמ ךלה , הרידאוו איסור תראפת תא הזה לודגה רמיקה לידגה םויל םוימו
 = = תלהתו ; םיוגה לכב ומש אצי יכ דע הישות וידי ושע הנפ רשא לכבו , ליח לא
 , לבת יספא .לכב הערונ

 :רשא תעב ,רובגה טפוגיוא ךירדירפ ימיב ןעלֶאפ 8 +.
 איהה תעב , אילפהל דע ליח שעתו רצבמ ירע הל ןָבּתַו לודגו ךולה איסור הכלה
 םינויאגה היליצאו היתרפא תמשאב םויל םוימ םיאלפ לופתו לדו ךולה ןעלַאּפ הכלה
 . תערו לכשה ילבו לפש םוש ילב רורדהו שפוחה חור דימת ופאש רשא םיללותהז
 המחלמ םהיניב התיה , (1696 ז'נת א'ה) םכלמ יקסעיבָאס ןַאהַאי תומ ירתא
 רשא תא , ןכ אל הזו ןכ רמוא הז , םהל ורחבי רשא ךלמה תורא לע הלורג
 לכ םכררכ , ותנשמ סאמי הז רחב רשאבו , עורזב ינשה קיחרי רחאה ברקי
 טסוגיוא ךירדיירפ יכ התיה איהה המחלמה תירחא . (1697 ז'נת א"ה) םימיה
 תדב ותד תא רימה רשא ירתא ךלמל םהילע םקָה .ןעסקַאזב טסריפרוקה
 ללגבו ,ודי םצעו ותרובג ללגב בגשמל םהה םימיב עדונ היה אוהו , תילָאהטַאקה
 םינָאלופה יתרפא ךא . רקיו דובכ ירדה לכב הראפת ייח  תויחל הזעה ותבהא
 ובשחנו םהל :םלוע ידבע ויה םירכאהו , הנירמה תויכז לכ ויה םדיב קר רשא
 , שאר םירהל ולכי אלו הנררמה לפשב ויה םיחרזאה םג , םהיניעב תומהבכ
 רותב םהילע ךולמל והונתנ אלו הזה ךלמה תלוכי תא דאמ וליבגה םהה םיתרפאה
 רשיכו .בוטכ וצראב םיטפשמו םיִקֶח תתל וניטיב הרובגו וריב זוע רשא ךלמ
 םיתרפא תלשממל ןעלָאּפ ץרא התמד יכ דע , ץראה םע תבוטל ויניעב
 המואמ :תושעל :לוכי אל ךלמהו ,ךלמ תכלממ ץראמ רתוי (קילבופערפלעדא)
 רעוה ימיב ץראב םיתרפאה ונתנ רשא םיטפשמהו םיקחה תא םיקהל םא יתלב

0 - 
 רשעהפינשלאק ותבשב ֶאְזְ] לראק היה הנש ?רשע שש ןב 8% 9%.

 ח'עת--ו"גת אה רָאְמַענָאדו ןעלָאפ ,א ישר יכלמו , ןערעוושב ותוכלמ אסכ לע
 0 עורקל םרי לאל יהת הזה םימיל ריעצה ךלמה ימיב יכ ונימאה

 רע טע 5 רסיקה . המר עורזוב המחלמב הדכל רשא תוצראה תא ןעדעוושמ
 ; ןערעווש ריב רשא (עעזטסָא) ינומדקה םיה תופנ תא תשרל ףסכנ ףסכנלוד גה
 הואת הואתה ןעסקַאז טסריפרוקו ןעלַאפ ךלמ ינשה טסוגיוא ךירדירפ
 ץפח .קרָאמענָאר ךלמ יעיברהה ךירדיר 5ו = , דנאלפיל תא .ןעדעוושמ עורקל

 תוחא לעב 0 גָאצרעהה רימ ג יו ועלש ש תא תחקל
 יפ לעו , ורחי ודעונ םהה םיכלמ השלש . ןערעווש ךלמ רשע םינשה לרָאק ךלמה
 התוא עורקל ןעדעווש לע תירב םתשלש ותרכ דנַאלפיל רילי ה רשה
 לא ןעטקַאז ץראמ ליה ירודג םע ןעלָאּפ ךלמ טפוגיוא ךירדירל ךלה זאו , םירזנל

 תולובנ
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 לודגה תיבב איפור ?ראב דוההו הרשמה רזנ ץיצ זא ץצ חרזמ יתאפב ךא
 תמועלו , ןערעוושל . בורק ןכש ווָאנַאמ אר תיב אוה אלה :, חבְּב רדאנהו
 . .ותרובג ינפל .הלפנ .הערכ התרובגו , .ןעדעווש הוא םעוה .והעפי .רהז ויז
 .ואכאמאר תיב יטילש .הננופצ וצרפיו ץהאב רבגתהל ולחה .ווָאנַאמָאר .תיב יטילש
 7 יעשה כל | וואנָאמאְר .ו יסקע לא מב םג המו + המיו המרק הבגנו
 1613-1730. | . רעטעפו רֶאדֶאעַּפ םיאשנהו םימרה םיטילשה וינב ינשו
 ו ל סה. תאו .ק פגע לא מש תא .ותרובגבו ,ותמכחב רכל ייסקעלא
 ראדאעפ יִבְכּור..םישרפ .,.םיקָאזַאקה -ירובג תאו , ןעירעפעס
 27 ץמאתה םג . אוסור תלשממ תחת .איבה .. / םיללוהמ םיסוס
 ץראב . תבשחמ תכאלמ- לכו .השעמה .תשרח תא :תוברהל
 ןושארו הלבגמ יתלבה הלשממה יבא היה נב רָארֶאעּפו ..הבחרהו הלודגה איסור
 . .תורוצנו תולודג .ושע רשא (28476ח) ם'רָאצ םשב םינָוכמה .םירידאה םיכלמהל
 . םהיתורובג םערבו םתמכחב החלצהה יתמב לע םמע ינב תא וביכריו

 לודגה רעטעפ | רובגהו לודגה ךלמה .. לורגה רעט עפ 5 0.
 ה"פת--שמת אה  ולחה רשא תולודגה לכ .תא וזוזעבו ובבל תמכחב עַצַּב הזה
 1089-1775 | םורה אוה . איסור ץראב תושעל וינפל ויה רשא םיכלמה
 תעדו המכח חור וינפחב ףוסאיו .אפורייאב תורואנה תוצראה .לכב רובעיו וימעפ
 לע , הנירמה תגהנהב םהיתוכילה לע .וניע חקפיו - , םיליכשמה .םימעה לכמ
 ךלמה חילצי םדי לע רשא םיאשנהו םימרה םינינעה לכ לעו. המחלמה וסיפכט
 ףאב הלכשהה חור תחפל ויניעמ לכ םש וצראל ובושבו , ותיערמ ןאצו ומע תא
 בוטל המכחה יכרדב םכירדהל ויה וצפח לכו ועשי לכו , םינמאנה וירבע םיסורה
 השעמה תשרח תא תוברהל ושפנ העיגיו למע לכמ ךשח אל םג ..םימיה לכ םהל
 יסיסכט וליח ישנא תא רמלל . , ותלשממ ץרא .יבחרב :תבשחמ תכאלמ לכו
 איצוהל . הלודגה ותכלממ לכב אפורייא יכרדל .איזא יכרה תא ךופהלו , המחלמ
 תא חתפ , ובבל ירדחב תססונתמה תאזה הממורהו הרקיה הבשחמה תא רואל
 תבשחמ תכאלמב , תערו המכתב םהל בר םדי רשא רכנה ינב לכל וצרא ירעש
 לא תּונָפ ילבמ , םֶחְלו ברק תוכילהבו המחלמ תוינא הנבמב , השעמה תשרחו
 הלחנ תוזָחא םהל ןתיו , רכנה ינב לכ תא םיסורה זא ואנש רשא "הזעה האנשה
 לאל יהת רובעבלו . והומכ םרו לודג ךלמ דיכ בוט רכש םהל םלש םג , וצראב
 תא דנַאלגנעו דנָאללֶאהב דמל , ודי םצעב םהה םינמאהלו םישרחהל רוזעל ודי
 ףשא דע הכאלמה ילעבו םישרחה יתבב בוט הקל חקל , תוינאה ןינְב תכאלמ
 םיחר יתב , המחלמ תוינא ישעמ , (ןענישַאמ) תונוכמה ישעמ לכ תא עדי
 ימכח דחאכ הלאכ תולודג תוכאלמ דועו (ןעממָאד) .תורהנה ירעש , (ןעלהימ)
 תושדחה לכ תא ואר ןעצילערטס םשב םיבוקנה ליחה ישנאו . םישרחה
 איבה רשא םימוצעהו םיברה רכנה ינב תאו , איסור ץראב רעטעפ השע רשא
 , המר דיב וב ודרמיו רשק ורשקיו דאמ וילע ורמרמתיו וב םפא רתיו , וצראב

 דא
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 :+68'170) ךלמה תגלפמו (1715--171ז ז'ע--ת"עת א'ה) דנָאלננע תכולמ תא וילא
 - :תבזכנ ותלחות ךא ., רואל ותמזמ תא איצוהל ול ורזע םיטיבאקאי םשב םיבוקפה
 די תרגתב ךשח ילב -ופרְר .וירזוע לכו , שפנ חפמלו התתמל ול התיה ותוקתו
 (1745 טסוגיוא ה'קת א'ה) ינשה גרַאענ ךלמה ימיב , ותרבע טבשבו-גרַאעג ךלמה
 בסהל ּויְבאכ זוע לכב רותחיו רכזנה טראוטש בקעי ןב דרַאוה ע-לרַא ק םק
 םיתפרצה ןימי עשיב . ותיבא תירחאכ הרמ התיה ותיהתא םג ךא ,הכולמה תא זילא
 םירוּבג ןומה וילא ורהנ םשו דנָאלטטָאשל :אוביו תוינאב םיה רראודע לראק ררו
 תישאר ייכ ותוארבו ,הכולטה אסכ לע ובישוהלו ויתומחלמ תא םותלל ורכמתיו םיבר
 גרָאעג לע שרקיו..דנַאלגנע לע רעתשיו זוע ושפנב-ביהרה ,  החלצ התיה וכרד
 הכרעמבו ,תררופ ףתכ ול ןתתו החלצהה והתכילשה םש ךא - . המחלמ ינשה
 .(1746-לירפא 27 ו'יקת א'ה) ן ע ד א ל לוק ווחמב רנאלגנע ךלמב ומחלתב הרשב
 תיב תוקתו - , ברח יפל ולפנ וירובג לכ : , וליח ישנאב .ראמ הלורג הפגמ התיה
 דנאלגנע תוכלמו הכרעמהמ רראודע לראק סנ תומ תמוהמב ! חצנל הדבא טראוטש
 רשאכ-ךא :, וילעמ ושאר תא ריסיו ותוא גישי רשא  שיאהל בר ףפכ החיטבה
 לרָאק םג טלמנ ןכ ,-אלפ חראב ויפדורו ויביוא לכ ףכמ :.ינשה לרַאק םינפל טלמנ
 תיב יבחוא בבל ישנא יפ לע ויפדור לכ דימ תומוצעו תולודג תואלפנב רראודע
 :שאכ .רנאלננע ךלפ ךפש הלאה םירברה ירחא , ינשה גרָאעג יביואו טראוטש
 לכב . ושרת וטנ רשאו- רראודע לראק ריב וקיזחה רשא םישנאה לכ לע ותמח
 תואמל ושדקַה ךלפו ףונ לכבו , הבטל ןאצכ םינומה םינומה ולבוה ריעו ריע
 ילכו. התומת ינבל ץק ןיאו ךלטה ברח יללחל רפסמ ןיא : ,הגרה םויל םיפלאלו
 יריסא .ואלמנ ןָאדגָאל הצק דעו גרובנירע הצקמ רשא םירוסאה יתבו םיאלכ יתב
 ., -- םינמאנו .םיער םיטפש לכו תושונא תוכמל וא תומל םידיתע ויה רשא לזרב

 איסור רפיק לודגה רעטעפו ןעדעווש ךלמ אוז לראק 2
 + .(1700--1718 חיעת--סית א'ה) ןופצה תמחלמ ימיב

 התלע הרשע הנמשה האמה תישארב .איסורו ןעדעווש 8 3.
 תונובתו הכלמ 1 לרַאק תמכחב . התראפתו הֶזע יררה ץק םורמ דע ןעדעווש
 . םיכלמ תולוגס לכו םוצעו בר ןוה התכנ יתבו , בהזו ףסכ ויתורצוא ואלמנ ויפכ
 הבסנו הבחר והלשממ ץרא , המחלמ ידמלמו םירובג ויה השביבו םיב וליח ישנא
 - , (עעזטסָא) ינומדקה םי ףוח לע רשא תופנה לכב חדר יהיו , םיקחרמ ץרא דע
 וה לאווערו אגיר ,ןיטטעטש ,רנוזלארטש ,ראמסיוו רע

 תולובג ץה ַאווענו אניד ,רעדַא ,רעזעוו רהנ ,  ותעמשמל תורס
 ןבאכ גרו בםרע טע פ ריע התע םש ססונתת רשא םוקמהו / הכורבה וצְרֶא

 הרובגב . ןערעווש ץראל בשחיו הֶצְּב םוקמ זא היה , איסור תמדא לע רזנ
 דובכב םג , אפורייאב רשא תורידאה תוכלממה לכל ןעדעווש התמד רשועבו
 .-- םההםימיב םשב ועדונ רשא תודומהה תוצראה לכמ הלפנ אל רקי ו ןסח רדה
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 : םהינש ואיצוה םילכנו המרע תולובחתו תוביר ירבד .יפ לע , המרמו ָךּות אלמו
 לעפָאע נב טעב אזי לע רוכב לרַא ק תא ךילטהל רואל םבל תובשחמ תא
 ,אצ נע'צ איפוא פרָא פב גָאצרעהל ינשה הנב פפיליפתא םיקהלו,איליציסו
 תיב יכלממ םיטילש ןהה תוצראה לע וטלש ןככו , 8לל אטסַאוגז
 , (1746 ו'קת א'ה) הלואש לבא דריו ישימחה פפיליפ תומב יהיו , ןֶא ברוב
 יששה רנאניררעפ. הערה חורה ךא | , וירחא ואסכ לע -ונב יששה דנָאניררעפ בשי
 ט'יקתהו'קת ה .והתכיצה הנורחאל יכ דע , וילע םג החנ והיבא לע החנ רשא |

 .1746--175 | -ןואב דימת ץוצרו קושע יהיו / הגופה ילכמ םויו הליל הערה וחור
 / ריש ביטומ יפמ םיריש לוק ועמשב וא לכנו רונכ לע ןגנמה ןננכ קרו * , רזוע
 לע הער חור חונב םינָפל תאזכ התיה רשאכ ; ול חוְרו הערה חורה וילעמ הרס
 וירברו הזה ךלמה יניעב ןח י לעני רַא פ ררושמה אצמ ןכ לע . ךלמה לואש
 -< ררפס תוכלמב הנושאר טיבשויה םירשה רחא רברכ ולכיהב םיעמשנ ויה |

 רב לט םיכלמ השלש וכלמ .דנָאלגנע ץראב ,דנַאל גנע 8.
 ןושארה גראְעג - ינשה גרַאעג / ןושארה גרא : מה אלה ,רעווָאנַאה תיב
 יפהפה אה תנספ שאר דע :סעה תורח התלע םהימיבו =, ישילשה גרָאענו
 ינשה גראעג = = קומע טשרש וכה \ םהיתויכז יקחו םיחרזאה יטפשמ + , החלצהה

 ב"קת---ו"פת א"ה / : 2.
 16 םיכלמה . <- םצפתל הכולמה יטפשמ תא ועירכה םה יכ דע קומע
 ישילשה גראעג . ןטנעמַאלראפה ירש ינפלטהישעמ לע ןובשחוןיר תתל םהילע רשא
 1850. 70 אה תולעהל םהינתמ זועב ורגה , םעה ינבל ביטיהל ליבשהל ורחתה
 גרָאעג יכו ףאו | רשאה יתמב לע  םביכוהלו תולעמה םרג לע ץראה יחרזא תא
 הברח רתי הנידמה ןוטלשב םנוא תאו :םזע תא 'תוברהל וליאוה ינשהו ןושארה
 ו םיחרזאה תויכזנ תורחה יקחב םדו וחלש אל תאז לכב , םעה ינב-םהל ורמ רשאמ
 תומוצעתו זוע םהל תתלו ץ םהיתויכז ימפשמ תא רוע קזחל ופיסוה םעהז
 , דאמ לדג יפ דע לודגו ךולה רוחסמה ךלה הלאה םירבדה ללגבו ,  הנושארבמ
 ירפ ושע םג וחילצהו ולדג השעמה תשרחו תבשחמ תכאלמ ) הרובע תכאלמ לכ
 וצרפ םיסכנו רשועו ןוה , םויל םוימ ובר רחוס תוינא , בר םע תויחהל םילולה
 תנשב . איהה תכרובמ ץראב םהל ןק ואצמ רשוי תוחראו הבומ הדמ לכו / ץראב
 תא רנאלטטָאש דילי טט או סעמַאי םכתה שיאה איִצְמַה (1769 ט'עקת א'ה)
 יבחר לכב תועושי ושענ הדי לע רשא , (ענישאמפ5פמַאר) רוטיקה תנוכמ
 תועסונה תולגעלו םימי תותרא תורבועה תוינאל םיקרב יפנכ התשע איה יִכ לבה
 אקירעמא + איזאו אפורייא ושגפנ היפ לע , ָהְצק דעו ץראה הצקמ השביב
 איצמה איהה תעבו . -- םיבורק ושענ לבת יקחרמ לכו , וקשנ אקירפאו
 ובשח ירחא (להוטשנניפש) הוטמה תנוכמ תא (ריבראב) בלגה טה ני רווקרַא
 תא רואל איצוה םג , הזה לודגה רבדה תודא לע תוריבכ םינש םיבר תונובשח
 גראענ ימיב . -- םיתשפו ןפג רמצ , רמצה הוטמל יתושורדה תונוכמה לכ
 בסהל ישילשה טרָאוטש ב ק עי הסנ + (ְָוָאפ) םעה תגלפמ תירב לעב :י>י*יורק

 וש מכ 6"
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 דעו השָרהה דנָאלטט אש תא תפרצ רימ החקל דנאלגנע . םלועה
 / ללוחמה רצבמה תא החקל ררפס רימו ,  תינופצה אקירעמאב תובר תובשומ
 הרשע דובכ תא וברה רשא הלאכ םירקי םיצפח דועו , רעט לַארבייג רצבמ
 אינידרס יא תא חקל ןעיָאווַאסמ גָאצרעהה , התלודנ תראפת רקי תאו

 ואב אל זנכשא יכיסנו ךייררעטסע רסיק לרַאק קרו . -- ?ךלמ+ םש רוה תא םג
 םימיה וכרא אל םנמא . המחלמ תושעל רוע ופיסויו , טכערטואב םולשה תירבב
 ןכ לעו , ויביוא לע רבגתהל רי רצק ורבל אוה יכ תוארל רמיקה יניע הנחקפתו
 וברח בשיו : , (471% ץראמ 7 ד'עת אה) , טטַאטס אר םולש לא הצרתה
 םג וליאוה ןכ ירתאו , אפורייא יכלמ לכ םעו ררפס םע תירב תורכיו הרעת לא
 רברו , (1714 רעבמעטפעס ד'עת א'ה) םהימחול םע םולש תושעל זנכשא יביסנ
 תוצרא ולפנ אוהה םולשב .יוגַארַא ךלפב ןע דַא בב רואל אצי אוהה םולשה
 ריע תא לחנ אילטיאבו , ךייררעטסע רפיק לא הלחנ תזַתאל דרפסל רשא תולָּפשה
 ןרעייַאבמ םיטסריפרוקה .א ילייצ יס תאו לע פַא ע נ תא ,היתונבו ד נָאליִאמ
 ,הנושארבכ םתלשממ תוצראל ובש ,ךייררעטסע רסיק םעטמ ומרתַה רשא ן לאו
 , דחי אפורייא יכלמ לכ יפ לע ןעסיירפל ןתנ יךלמי םש דובכו

 תמ (1715 רעבמעטפעס 1 ה'עת א'ה) האבה הנשב .תפרצ 8 %

 ואכד ןוסאה תומולהמו ןמזה תואלת רשאו וייחב ץק רשא רשע העבראה גיוורול

 המכחה ותיערו ודכנ , ושפנ למחמ ונב וילע ותמ םינש יתש ךשמב יכ , ותוח רפעל
 רשא ריעצה ודכנ ןב סא יכ וינב לכמ ול רתונ אל יכ דע , רוכבה ודכנ ןב םג
 ו'טה גיוורול = = גיוודול ומשו , וירחא ואסכ לע בשי אוהו , םינש שמח ןב וא היה
 ר"יקת-ה"עת א'ה  ,הכולמל חלציו הזה ריעצה ךלמה לדג רשא דעו .רשע השמחה

 ו גָאצרעהה דיב תפרצ ץרא לע ןוטלשה ןסר תא םירשה לכ ונתנ
 צפה .ה'עת א'ה והיפ לעו / טילשהו ברה אוה יהיו ,םנַאְע לרָאמ פפיליפ
 1715--1793 = לַאנירראקה ןרק תא רובכב םירה אוהו .הכולמה תוכילהלכ קשי
 (רעטפינימ) הנשמל והמישיו ודמלמו ורומ םינפל היה רשא (קע0) אא

 םיבבוש םינב ךא , עדמ לכב םיליכשמו חור ישנא ויה םהינשו , תפרצ תוכלמב
 תוגונעת ופרר , הנומאו תד לכב םיביעלמ ויהיו קרצ תוחרא ובזע , םיררוס םינבו
 = .רצוא תא וקיריו ץראה לע םכרד תא ותיחשה , תוזבמנ תודמחב וקבד , םירשב
 םיתחשמהו םיבבושה םיטילשה ימיב . םיערה םהיללעמו םהיתובושמב הכולמה
 איבהל ולכנתיו תולובחת ולבח םיטילשה יכ , םהיסכנמ םירישע יפלא ודרי , םהה

 ופסא רשא םוצעה ןוההו לודגה רשועה לכ תא רזפלו , םהילא םירישעה ליח תא
 . -- םהיתובבושו םהיתמונעת לע

 שלח היה , דרפס ךלמ ישימהה פפוליפ . דרפס 8 1.
 , הער חור ותתעבו ךלמ חור וילעמ רס הנורחאלו , וב ולשמ םישנו םירי הפרז
 ותשא ַאמרַאפמ טע בָאזילַעל ותוכלמ תא ןתיו , ןוגי תורו תבצע חור

 תומומ שיא יקלטיאה ינ ָא רע בָאלו , הלשממה חור תפאושו ליח תשא , הינשה
4 
 אלמו



 תא ליפשהו ותונע ןעמל.., אותה 8 ריחמב .דאמ :תושק תולאש וילע -
 תוכלמ תשרוממ ויפכ רענל ותאמ לואשל םהיניעב הלקנה יהתו . ונואנ תאו ותואג
 הכלממה ,תונירמ לכב .הֶלחְגו קלח לכ ול ןיא.יּכ ותעבטב  םותחלו :בותכלו הרפס
 גרובס ארטשו ם אַז לע תֶא בישָי בשֶה יכ ונממ לואשל דע ושקיו,םלועל אוהה
 7 רבשנ יכ .ףא .הנהו . הב יתפרצ לנה ףכ .רוע ךורדת אלו -זנכשא יכיסנ לא
 רשא םישקה םיאנתה .עומשל .דימת ןואגו . תואג שבולה . לודנה ךלמה גיוודול
 ליאוה .תאז לכב ., ודובכ רפעל ןיכשהלו וליפשהלו ועינכהל ויאנשמ וילע ולטנ
 ישנא רוע ופיסוה רשאכ ךא ., םולשה ריחמב ןהח הושקה תולאשה תא תואלמל
 וא . ,ררפס ץראמ ודכנ פפילופ תא,שרגל  םהל -רוזעי יב ונממ .לואשל :ותמחלמ
 שפת א'ה) םהיביואב םחלהל רוע ופיפויו- ורצח .ירש .ףאבו ופאב ןשע הלע
 הכמ .םיתפרצה ּובָה (* הָאקַאלפלַאמ .תמחלמב הנהו . . (1709. רעבמעטפעס 4
 בבל ענכנ זאו / אוהה םויה דע. הומכ רוע התיה אל רשא .דאמ .הארונו הלודג
 תעב יכ ספא ..וילע תשוי רשא ריחמ לכב םולשה תא תונקל ץופחיו גיווהול ךלמה
 לעו ותמחלמ ישנא בבל לרג ירפ לע םג ירש רסומו .םיהלאה זומקנ התלגנ איהה
 = ,-- !דוע ההבגל ,ופיסוי.אלו.תמה שונא יכ ועדי ןעמל םהיניע םור תראפת

 ןיבו 0 גָאצרעהה תשא ןיב וא והרועהה :תוביר.ירבה 5
 איהה גאצרעהה תשא תא זא וכה ןושל ילעב םג-,רנָאלגנע תֶכְלִמ ה נח הבלמה
 השרוג .הלאה .םירברה .יפ לעו ., הרשמה .ירחא .הפההו הבל ןואנ לע ןושלב
 (םוירעטסינימגיהו)) םעה תגלפמ ונגסו ו תובלמה רצִחב רוע תפתסהמ ןיגָאצרעהה
 םכחה םשארבו םהו , (1710 ע"ת א'ה) (סעיראט) ךלמה תגלפמ:ילעב ינפמ וחד)
 , (ןהָאי טיפ ררָאל) .ע קא ר בגני לא ב אפסה רפוסהו הניחמה תמכחב ללהמה
 יכאלמ ותלשיו , תפרצ םע הכוראה המחלמה תא תיבשהל:חכ.יצמאמ לכב ורתח
 ,(1711 א'עת א'ה) ץראב םולש תושעל םצפח זותמל ותוטחל גיוודול ךלמה לא םולש
 ןושארה ףעוַאי רפיקה תומ ירתא אבה הנשב והנעמל הרהמ דע אצי אוהה םולשהו
 רזנ תא שרי , ררפס תכולמ הנכתנ ול רשא ויחא לרָאקו ., םינב וירחא חינה אלו
 לא ררפס תא הפסל ול רוזעמ אפורייא יכלמ לכ םג דנָאלגנע הלרח זאו .,ותוכלמ
 לע ונואו ותכ לדגיו גרובסבאה תי לדוג םעפה רוע ברי זא יכ ןעי , ךייררעטסע
 ןיבו הניב המחלמה תיבשהל דָנאלגנע השעמ .תישאר יהתו . -- ץרא יכלמ לכ
 תאו / ותרשמ תא ָארֶאְּבלהַאמ גַאצרעההמ החקל ןכ ירחאו (עהורנעפפַאוו) תפרצ
 טכערטוא םולשל הוקת התפ התיה תאו ,.הטישפה  וילעמ  ודובכ
 עיגרהל רואל ןכ .ירחא אצי רשא (1713 לירפא 1+ ג'עת אה 0 1600)
 היתולחנ תוזחאו דר פס תכולמ המק / אוהה םולָש ירבד יפ לע . אפורייא יבשויל
 גיוורול ךלמה דכנו ןאברוב תיב .יכלממ ישימהה פפילי5פל שקי רעמַא ב
 דע תפרצ רזג לא ררפס רזנ % לבל פפיליפ חיטבה הז-רעבו / רשע העבראה

 .םלועה
 * םינמאנ םירפוס תורע יפל ..תינופצה תפרצ תנירמב יאוואב לעא חפכ האקאלפ;אמ ו

 , שיש םיפלא תשש תירבח תלעב הנחמבו שיא ףלא רשע םינש תפרע הנהמב איהה הטח"מב ולמג
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 אמ ב "סת א'ה) םידנאלגנעהו םיכייררעטסעה שאר לע ּהָרָנ להתו םיתפרצה
 - .הבמ םיתפרצה תא ַארָאּבלהַאמ גָאצרעהה הכה :תולֶפשה תוצראב יכ . ((706
 . יתפרצה .לַאשרַאמה עורז תא רבשיו סעיללימ אר תמ ח למ ב דאמ השונא י
 תוצראה יִכ היה איהה המחלמה ירפ ,  הריבגה ןאנעטניאמ שפנ יוצר יארעלליוו
 לאושה' ךייררעטסע רסיק ןב ידיב ואב דרפס תלשממ תחת ויה רשא תולפשה
 .  יכ , המלש םיתפרצה תסוכת התיה אילטיאב םג , דרפס תכולמ תא תשרל
 ' = םיתפרצה ליה תא ןירומ די לע המחלמב הכרעמב םש הכה ןעָיָאוואפמ ןעגייא
 |  תאזיודרַאבמָאלה תא , ר'נָאְליַאמ תא רוכליו , ונממ םימוצעהו םיברה
 ץראב םשיול שעיו , (1706 רעבמעטפעס 7 ו'פת א'ה) הנותחתה אילטיא תופנ לכ
 ויתורובנ תא ורפס םינבל בא =, ץהאה האלמ ותלהת ,  םילודגה םירובגה םשכ
 ררפס ץראב ךא ,.וזעו ותצנ תראפה תאו ולדנ תא ורש םעה לכו, ויתוארונ זוזעו
 לעו םיכייררעטסעה לע רשע העבראה גיוודול ךלמה דכנ ושנאמ פפיליפ רי המר
 ךייררעטפעב וקבד ןעינָא גַא רַאה תונירמ תיברמ םא ףא יכ . םירנַאלגנעה
 רוחבמה ירע לכו אי צנ עלאוו , הנולצרב םג-, ךלמל לרַאק תא םהילע וכילמיו

 ןעי ליט סַאק יבשוי יכןעי פפיליפ רבג תא לכב ,תוכלמ דוה וילע ונתיו וילא ולפנ |
 די לע .ויביוא/ תא .חצנ רשא .ןוחצנה ירחאו , ותומחלמ תא ומחלוו וב וקבד <

 ודרמ רשא ןהה תוצראה ןוע תא דקפ , (1707 לירפא 95 ז'פה א'ה) א צנאמ לא
 ידי תרגתב 'ּומַשְנְו ּומְדָנ איצנעל אוו תואנ . םיארונ םיטפש ןהב שעיו וב
 ןעיליטסַאק יבשוי ירי תחת תונעתהמ תומב ורחב בבלה ישנא היבשוו ;'פפיליפ
 תא םהידיב ופרש , םב וללעתיו םהיחצנמ יריב .ולפי לבלו / םלועמ םשפנ יאונש
 טנונַאז יחרזא םג םינָּפל ןכ ושע רשאכ רתי םיתבה םע ּופְרָשְיו שאב םהיתב
 תאו ַאזָא נא רַאְס תא :פפיליפ .עינכה .רשאכ הנורחאלו ,'ַאיטנַאמּונו
 עינָאלַאטַאק ,ןעינָאגַארַא הלפנ , ןהיתרפא ישאר תא חבטל עירכיו ַאדי רעל

 רוע ויה השא ןוטלשה יקחו תורָחה יטפשמ תיראש ןהמ חקְלו איצ נע לַאּוו םג <
 . הינידו היתה תוכילה לכו ן ע י לי ט סַא ק יטפשמ תא ןהילע לבקל הנצתלתו/ןריב
 . איהה המזולמה תירהא דע פפיליפ לא הדי הנתנ 3 םיליח הרבג הנולצרב ךא

 ַארַאבלהַאמו .ןע'גיי א רוע .ופיפוה :(1708 ח'פת א'ה) תנשב 8 4.

 , םתלהת לכ לע הלהת רוע ופיסויו המחלמב תוארונו תולודג תושעל תואבצה ירש
 רי לע :םתמחלמ  ישנא תובבר תא וחצנ .םהיתורובג םערבו םזע עורזב יכ
 המחלמב : ,/(1708 ילוי 14 ח'פת א'ה) .. ערלעש רהנ לע רשא :(* עדראנעריוא
 רשע העבראה .גיזורול תואבצ תא הלאה םיליכשמה םירובגה וכה איהה הארונה
 ,םימיה לב ויביוא לע רפגתהל דוע הוק אלו גיוורול שאונ יכ רע ראמ האלפנ הבמ
 וללד התיחמו התעושי יניעמ לכו םיגרוהל הפיע ותכלממ ץרא יכ דוע וננובתהבו
 "=  אראבלהאמו ןעגיי א ךא , ותמחלמ ישנא םע םולש תושעל ושפנ הפסכנ , וברחו

 '  הנורחאלו ,'ויכאלמ ריב םהילא חלש רשא םולשה ירבד לא ועמש אלו ובא אל =
 ולטנ \

 . ערלעש רהנ לע תיחרזמה ןרעדנאלפב רשא ןעיגלעב תופנב רצבמ ריע ערראנעריוא (*
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 ירש ירובגמ דחא ט א ני ט א ק תא םשמ שרג ותרובגו ותמכח חורכו , אילטיאב =
 ןעיאוואפמ גָאצרעהה תאו ,  וילנרב רשא םיתפרצה ידורג לכ םע תפרצ תואבצ
 ו ויתומחלמב ול רוזעל ךייררעטסע רסיק םע םולשה תירב תרוסמב איבה טנָאמעיפו
 ימימ רנַאלגנעב בר טילשו (ּשָוְָאַ) םעה ינב תגלפמ שאר אישנ ארָאבלהַאמו
 תמכחבו הנירמה תגהנה תמכחב םבחמ םכחו בבלנ שיא היה / הנח הכלמה תכולמ
 רדה תא רימה , רשועו ןוה ירחא ופדרבו ועצב תבהאב ךא , המחלמ יסיסכט
 /ךייררעטסע רפיק םע תירבה תרוסמב אב רשא ןעיִאוואפמ גָאצרעההו ,ןולקב ודובכ
 - יכ . םיתפרצה ידי תרגתב תולודג תוקוצמו תובר תורצ וצרא לעו וילע איבה
 תאו טנָאמעיפ תא דכל םיתפרצה ליחב לודג אבצ רש עמָאדנעוו
 טסריפרוקה לא רבחתהל תובשחמ בושחיו , (4703 ג'פת אה) יידרַאבמָאל
 יתרזא ךא , לֶארי ט לע וזעב זא רעתשה רשא תפרצ ךלמ תירב לעב ןרעייַאבמ
 יררה תופעות לע ובציתה םה יכ , אוהה אבצה רש תובשחמ תא וריפה לארימ
 ישאר לע .תחשו תומ ואישיו- םהיתורהנמו םהיקמע יאובחמב ואבחתה םג:םזע
 יב האר טסריפרוקהו , (1703 ג'פת א'ה) םיבר םיללח םהב וליפיו םירעייבה
 םיתפרצה תואבצ לא רבחתיו איהה הגרהה איגמ סניו רהמיו הערה וילא התלכ
 תואבצ ירש דרַאללַאטו םרָא ל לי פ תדוקפ תחת ןעבַאוושב זא וצרפ רשא
 ןראבמ גיוורדול םג , ןעיִאוואסמ ןע גיי או . התמחלמ ישנא ידיגנו תפרצ
 המחלמ תוכרעמב ובציתיו םירשנכ ואדיו ורהמ , ךייררעטסע .תואבצ ירשמ דחא
 םג םהילא הולנ הרהמ דעו :/ ןעבאווש ץראב םירעייאבהו םיתפרצהב םחלה
 = ךא . לעזאמו ןייהר רהנ לע תורוצנו תולודג ותושע ירחא ַארָאּבלהַאמ גָאצרעהה
 גיוודול תא ארָאְּבלהַאמ גָאצרעההו ןעגייא חלש המהלמה הלחה םרטב

 וכיו םזע עורז תא ופשח ןכ ירחאו , טדַאטשלָאגניא תא רוצל ןקזה ףארגקרַאמה
 וארקי רשא יפכ) וא , טרָאטשכָאה תמהלמב .תחצנ הכמ םירעייבהו םיתפרצה תא
 המחלמב , (170 טסוגיוא 13 ד"פת א'ה) םייהנעלב תמחלמב (םידנאלגנעה הל
 , ותמחלמ ישנא יריב וירובג תואבצמ בר אבצ םע דרַאל לאט הבשנ איהה
 טסריפרוקה , םידנאלגנעהו םיכיירעטסעה ידיב ולפנ המחלמה ילכו קשנה ילב לכו
 ריב וצרא תא בוזעיו ןייהר רחנל רבעמ םיתפרצה םע חרב :ןרעייאבמ

 הקזחב םוצחליו איהה ץראה יבשוי לע םדי תא ודיבכה םהו , םיכייררעטסעה
 וררמ / תוארונה םהיתוקוצמ תא אושנ ואלנ רשאכ יהיו , לזרב לוע םהילע ומישיו
 תורצ םהילע דוע ואיבה הזה רבדב ךא ; םשפנ יעבוקו םהיקיצמ םיכייררעטסעהב

 םוצצוריו םוצעריו םתונעל רוע ופיסוה םישקהו םישדחה םהינודא יכ , תוערו תובר
 תשארה פעזאי זא בשי רשא ןוש ארה ףעוָאי רסיקהו . םירזכאו םיצירעכ
 א"ע חייח"סת א'ה .לכ ריעה ,ויתוטקעב אצי רשאו ויבא דלֶאפָאעל אסב לע
 1705-1711  ןיחא לעו  ןרעייאבמ טסריפרוקה לאונמע סקַאמ | לע .ותמח
 . נכשא ץראב הללקו . הלֶאלו  םרחל .םתוא ןתיו = ,: ןלָאקפ  טסריפרוקה

 לא ףרע החלצהה התנפ אילטיא ץראבו תולפשה תוצראב םג % 4

 םיתפרצה



 = תורבכה תומחלמה תא דאמ העדי ושפנ יכ , לורחל וא דרפס תכולמ דזנ תא לבקל
 טפשמ ול רשא ךייררעטסע רסיק ןיבו וניב הזה רבדה ללגב הנררועתת רש
 והותיסה הריבגה ותשא ן אנעטני אמו ויצעויו ורצח ירש ךא , תמאב השוריה
 המחלמ תרעס ללוחתת הלגרל יכ ערי יכ םג דרפס תשרומל רכמתיו ,ול ולכי םג
 בשי ךא יהיו . חכ ףילחהל החונמ תשרוד העגיהו הפיעה וצראו , ושאר לע הזע
 / ךייררעטסע ץראמ ררוגתמ לודג רעס הנהו ,דרפסב הכולמה אסכ לע ודכנ פפיליב
 , תפרצב וכלמ םוימ הומכ דוע התיהנ אל רשא וילע הרעתשה המויא המחלמו
 דלאפאעל = רָנָמְַל ומעז ילכ תא איצוה ךייררעטסע רפיק דלא פָאעַל יכ
 ה'פת--'ית אה , ררפסב ינשה ונב לר א ק תא ךילמהלו פפיליפ אסכ תא ץ'ראל
 1657-1705 | תא םוחלל וילא וול אפורייא יכלמ לכו , השוריה טפשמ ול יב
 היה גרובנעדנַארבמ ךירדירפ לודנה טפריפרוקה ., ויתומחלמ
 ללגב םג , ובירב קידצה אוה יכ דאמ הערי ושפנ רשא ללגב איהה המחלמב ועורז
 רעווָאנָאה :. ןעסיירפב ךלמל והמישיו תוכלמ רוה דלֶאּפָאעל וילע ןתנ רשא
 ד נַאל לֶאה .םיטעמ םימי ינפל ּהָמַע השע רשא הלודגה הבוטה ללגב ותרזעל השח
 .:ויתורובנ םערו .ופא םעז ינפמ הדחפ רשא רחפה ללגב ול רוזעל הבדנתה
 רשע העבראה גיוורול לע הפצק רשא ףצקה ללגב וילא הרבחתה דנַאלננע
 לפ םג . והיבא תומ ירחא ישילשה טראוטש בקעי תא השארל ביכרה רשא לע

 ךלמ םעו .(1701 א'סת א'ה) ריקה ןימיל דומעל דחי ודסונ הינזורו זנכשא יכיסנ |
 ויחאו ןרעייאבמ טסריפרוקה לאונמע סקַאמ םא יתלב היה אל תפרצ |

 רוזעל ומע תירבב ץרא יכלממ רחא אב אל םתלוזו ,ןלֶאקמ טסרי פרוקה
 /ןעינָאלאטַאק , ןעינָאגַארא : תוקלחמ יתשל זא הקלחנ דרפס ץראו , ויתומחלמב ול
 םע ןעיליטסאקו , ךייררעטסע רפיק ירחא ורזע תויחרזמה תופנה רתיו איצנעלַאוו
 םכלמ ישימחה פפיליפ רעב םוחלל הרעתמ ןברח ופלש תוזוחמהו תונידמה ראש
 תונוכת רשאו ומא דצמ גרובסבאה תיב יכלמ עזגמ רטוח םג אוה רשא ינָאּברּוּבה
 , -- םכרד תוכילהו םיררפסה שפנ תונוכת םע דבב דב תואשונ ושפנ

 ךייררעטסע ןימיל החלצהה הכילוה איהה הלודגה המחלמב הנהו 5% 9.
 ישנאו םהיביוא לעו וחירצה ףא ועירה ונפ רשא לכבו דוההו חצנה תא דנאלננעו
 םיליכשמ םירובנ ויה םהיתואבצ ירש ינש יכ ןעי 1 המ ןעי ,ורבגתה םתמחהלמ
 ןענגייא ץנורפה !םה אלה , אוהה רודה ימיב .ץראה לכב םהומכ ןיאמ

 ןעגייא ..(** ַארָאּבלהַאמ ָאצרעההו (* (םטָפסמ ץ0מ 88068) | ע יאו ואסמ
 דוע ףיסוה , םילאעמשיה תומחלמב .הראפת םָש רבכ ול השע רשא ןעיִאוואסמ
 לפנתה תעדו תוצעומב יִּכ , תאזה המחלמה תלחתב םירובגב םש ול תושעל

 אילטיאב
 לאונמע לראק דכנ היה .ינידמ םכחו ללהמ אבצ רש ןעיאוואסמ ןעגייא ץנירפה (*

 יניריזאמ לאנירראקה תוחא תב ומאו , ןאסייאס ףארג ץיראמ ןעזייא ןבו , ןעיאוואסמ גאצרעהה
 .:ןיוו ריעב (1796 ו"צת א'ה) תנשב תמיו זיראפב (1%: 3 נ"כת א"ה) תנשב רלונ

 (רישגעוועד) עהזא ךלפב (!050 י"ת א"ה) תנשב רלונ אראבלהאמ ןאפ גאצרעהה (**
 . (1722 ב"פת א'ה) ונשב תמיו , דגאלגנע ץרייב



 וגרא ., םהידי תא די חלשמ לכב וחלש ,םינג ועטנ ,.תורש וערז  ,םהל התיה
 תומיקמ לבב הכרב ואיביו ,ןהה תוצראה יבשוי דוע ועדי אל רשא יישמ ימולג וטו
 תא רעב אוה יכ .וטילחיו :גיוודול ךלמה תא :וללה םיפנח תדע :,  םהיתובשומ
 םימָאנעגוה וראשנ דוע יכ םהיפב הנוכנ ןיא ךא , תפרצמ םיררוסה םיטָאנעגוהה
 רשאכ יִכ . םתד ורימה אלו. ופילחח אל רשא ןענע5עק תולילגב םימוצעו םיבר
 הפושח עורזב םתארקל .םיטאנעגוחה .ובציתה : , םהה תולילגב םהופדור ואב
 תוחבותבו ףאב .םתוא ףודהל .םֶהה םיפדורה ופיסוה רשאכו : הפונת תמחלמבו
 םישגנהו םיפדרנה שארב ..זוע לכב םתד זועמב קיזחהל םיפדרנה ופסי ןפ המח
 םג , רעילאפאק ומשו םורדע העור רענ םינפל היה רשא דחא שיא בציתה םהה
 תומל והעה .םֶלְכְו , םיאיבנ םשב ןומהה יפּב וארקנ רשא והומכ בל יצימא דוע
 ןועמ םהה תולילגב הללוחתה .המויאו הלודג המחלמ .  םתנומאו םתד לע םשפנ
 לכב םוחלל .זוע .םתד .ינב תושפנב וביהרה םיטָאנעגוה .םינהכו , םלועמ םולשה
 םימי וכשמנ איהה המחלמה ימי ., ןורחאה םמד ףטנ רע תדה .תומחלמ תא 'םשפנ
 ינשכ ךא , םתדב .וקבדיו םיפדרנה .ורבגו םיפדורה שפנ הפיע:יכ רע :םיבר
 הרטמ ויהיו . , םדא טפשמ יילבו הלפת .יתב ילב וראשנ .םיטָאנענוה ןָאיללימ
 , .וירשו ךלמה םעטמ ןורז יצח לכל

 , הרשע הנמש חאמ 1*"
 ר'עת --ביפת א'ה) הכולמה תֶשְרומ רבְד .לע דרפס .תמחלמ +

 ו

 , גרובסבאה .תיב וכלממ ןורחאה ךלמה דרפסב ךַלְמ םהה םימיב 5 1.

 אסכ תא תשרל גול ןיא תב וא ןבו ירירע ךלה הזה ךלמהו , ינשה לרַאק אוה אלה
 תוצרא תא םהל וקלחיו .אפורייא יִכלמ ודעויו  תומל וימי וברק יכ יהיו . ותוכלמ
 וצק םהה םיכלמהי .+ ופא םעזב ארקיו ., לרַאק ךלמה ףא םהב ריו , ותלשממ
 - , לרונ ודי. יתלשממ ץרא לעו ., םהל יתכלממ וקלחי יח ינדועבו , ייח ימי תוחפטב
 איהה תעב היה רשא תפרצ ךלמ ריצ טרוקראה גַאצרעההו ., * -- !ולאש אל יפו
 , ותערל ובבל תא תוטהלו תולובחת לבחל וצר תע זא אצמ ,חזה ךלמה לכיהב
 פפילי 5 גָאצרעההל וירחא ואסכ תא שירוחל םיברה וילכנבו ויתפש קלחב וחתפיו
 ררפס ךלמו . רשע העבראה גיוודול ךלמה דכנ (ץמוזועפ ץטמ 4₪10מ) וש אמ
 תא שירומ אוה יכ ותעבטב .םותחיו רפסב .בותכיו , אוהה לכונה ירבדל התפנ
 -ררפס יכלמ ותרכ רשא תירבה ירבר-יפל יכ ףא . , אוהה תפרצ ךלמ 'דכנל ורתכ
 תיב ינב וינבלו ךייררעטסע רסיקל השוריה טפשמ היה םינָּפל .ךייררעטסעו
 ךלה הרשע הנמשה האמה ימי תישארב הנהו , -- (4700 ם'ת א'ה) גרובסבאה
 תובשחמ בשח רשע העבראה גיוודולו ,ץראה לכ ךרדב דרפס ךלמ ינשה לרָאק
 םא םיפעסה יתש לע חספיו , ורכנ פפילופל רתפב שירוה רשא השוריה רבד לע

 לבקל
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 < לא דובכה ירחא םיפדורהו עצב  םיבהואה םהמ םיבר-בישהל ךלטה חילצה .הובו
 לכל בר ףסכ ןתיו ורצוא תא ךלמה חתפ ַחּוהָּפ םַע יינעלו , תילאהטאקה היסנכה

 םילאהטאקה ינב םורממ םיבר םיבידנו םירישע םג ;ותד תא :רימח רשא שיאו שיא |
 םג יכ וינפלמ תוכלמ רבד איצוה ךלמהו . הזה -ץפחה לא ףסכ תומורת ומירה
 קזותב םג : , בושה םנוצרב תילאהטאקה היסנכה תירבב אובל ולכוי םינטק םינב
 'רדַש םינטק םינב :) םהישנ תא ושטנ םישנא / םהינב תא ובזע תובא , די
 לכו , םתד יכרד :יפ לע םתוא וכנח םילאהטאקה םינהכהו.; םהיתובא תועורומ
 הדעה םג ; ונוע תא אשנ :,הנושארה  ותח: לא בשיו והשעממ םחנ חשא שיא
 'שאר םג .ךלמה .רצח .ירש = . םיער = םיִמְפשַמ התקנ אל הילא . ותוא התפס- רשא
 ,םשפנ העיגי לכמ ובשח אל ,םשארב ט עו ו א ב ףאשיבהו םילאתטאקה םינהכה

 טינכהלו תפרצ ץראב תטלש תילאהטאקה:.היסנכה תא תושעל'ועגי אלו ופיע אל
 וכ יב :םירשהו ךלמה תוארכו ...(רעצטעק) םיררופה .םיטָאנעגוהה :תא התירבב

 תועתהל םהיתולובחת הומזמ לכו ,,םממז תא-קיפהל דוע וליעוהאל םתה םישעמה
 ודחי בל וצעונ , רואל םבל ייואמ תא :דוע ואיצוה אל םהיכרהמ םיטָאנעגוחה תא
 רענָאגארד םשב םיבוקנה המחלמה ישנא ידי תרגתב םהילע םפכא תא דיבבהל
 םיאפול רשה חלש לק הרהמו. .םתד תא ובועי רשא דע הגופה ילב םהל קיצהל
 ובשיו ואוביו תימורדה - תפרצב רשא הופנה ירע לכב םהה הלבח יכאלמ תעפש
 םתוא ועריו / םפא תעזב ופסא רשא לכ תאו םעיגי תא ולכאיו םיטָאנעגוהה יתבב
 םירישעה :, .םהיסכנמ םיחרזאה : ודרי םיטעמ םימיב . םהייח תא וררמיו םונעיו
 !הומכ ןיאמ םיטָאנעגוההל הרצ .תע יהתו :, בערב .ופטעתה :םילדה / ולדו ושר
 רשאמ :םזע עורז .תחנגו םחי תרגתב דאמ הברה רתי ושעו ולעפ םהה ליח ישנאו
 םיטָאנעגוהק, תא תועתהל םיבוטה םהירבדבו םכהזבו םפסכב םינחכהו םירשה ולעפ
 םחלו םלגר ףכל חונמ םש אוצמל תוירכנ תוצראל םצראמ וחרב םיפלאל . םתדמ

 רשא תירבה תא רפהל רמא ךלמה רזג הנורחאלו . םתדו םתנומאב תויחלו םקח

 םנתנ הזבו ,:(1685 רעבאטקא הימה א'ה) סעטנַאנ ריעב םיטָאנעגוהה םע תרכ

 רובעל רוע ופיסו לבל עיגפמב םהילע הוצ לק הרהמ 1 ליצמ ןיאב הסשמלו זבל

 יתב תא , ותרבעב סרה םהיתולפה יתב תא םתד תוכילה יפ לע םהיהלא תא

 שרג (רעגידערפ) םהיפיטמ- תאו ; דוע ותתפי לבל רגס םהישרדמ יתבו םהירפס

 םוי םוי וסוני םינומה םינומה יכ ךלמה תוארכו . םיוגב םידדונ ויהיו תפרצ ץראמ

 לבל םיטָאנעגוהה לע = וצל ותוכלמ תונידמ .לבב לוק ריבעה , תורחא תוצראל

 תויהל ותד תחא ותוצמ תא רובעי רשא שיא לכו / הוה רבדכ תושעל דוע ופיסוו

 םג ךא .ךלמה רצואל םרתי ושוכרו וייח ימי לכ (עפַאלקשנערעעלַאג) ינאדרוסא

 ףלא תואמ שמחמ רתויו , םיסנה דעב רוצעל די תרצק התיה איהה הערה הרזגה

 , תיטנָאטסעטַארפה תדב תוקיזחמה תורחא תוצראל תפרצמ וסנ םיטָאנעגוה

 , גרובנעדנארבב , ןייהר רהנ לע ץלַאפפ תונידמב , ץייווש ץראב רוגל ואוביו

 . שקשה תולשו , עוגרמ םהה םיללמואה ואצמ ןהה תוצראב .דנאלגנעבו רנאללאהב
 תתיה
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 סכחה = -- (2916818) הנובתהו המכחה קשנ ילכ תרזעב הלכשההו תדה ביר
 לאקסאפ = םיטסינעזנָאיה תגלפמ ילעב לכ לע רבג , לאקסַאפ רפוסהו
 1602, ב"כת "ה ויתוביר ירבדו , וירבד לע םינמאנ םידעבו םהה תוביר ירבדב
 םיוא עפירב) ץניווַארפמ םיבתכמי םשב ראתמה ורפס לע םיבותכ סה אלה
 . (ן'נוווארפ רעד

 רדהלו םמורלו ראפל םהיצלח רבגכ בל יפנה ורזא יכ ףא םנמא 8 1,
 רשא .לורגה ןועה תא תוחמל םדי הרצק רוצק , רשע העבראה גיוודול רוד תא
 תא וירשו ךלמה ףדר רשא הפידרה ןע אוה אלה , אוהה רורב השענ
 םיפנחה ּוסְּבַכִי םא םגו , המדאה ינפ לעמ םתולכלו םדימשהל םיטאנעגוה ה
 ימי לכ הדלותה ינפל הזה ןועה םתכנ תירוב ול ובריו רתנב אוהה רודה תא םהה
 תואי והומכ רובגו זוזע ךלמל יכ ןימאה רשע העבראה גיוודול ךלמה יכ . םלוע
 היסנכה יפנכ לצ תחת ותכלממ ץראב רשא תונושה תויסנכה ילעב לכ תא איבהל
 תא הקזחב ץחל ןכ לעו . תילאהטאקה היפנכה איה אלה , ץראב תטלשה תחאה
 םהיתוכילהו םיטיאוזעיה סע וביריו םילָאהטַאקה תגלפממ וגלפנ רשא,םיטסינעזנַאיה
 תילָאהְטַאקה היסנכה קיח לא בושל ופכא םהילע דבכיו , ויתוכולהתו טספאפה םעו
 םיטָאנעגוהה תא ץחל ראמ הברה רתי ךא . וישודק לכו טספַאפה תלשממ לאו
 יכרד תא ובזעי אל םא 'ה ימש תחתמ םדימשהל רמאיו ותפוסבו ותרעסב םפדריו
 רשה היה םיבר םימי . תילאהטאקה היסנכה לא ובושיו םתנומא תובשחמו םתד
 לכב םהידי תוצירח ללגב םבהא יכ , םיטָאנעגוההל הסחמו ןגמ טרע בלאק
 םנתנ אלו ךלמה ינפל תובוט םהילע רבריו , השעמה תשרח לכבו הדובע תכאלמ
 וינפל רשא ןהכה עזי ַא 5 א ל ךא . םתער ישקבמו םהיביוא ידיב הסשמלו זבל
 לכו העשי לכ רשא גיוודול תשא ןֶאנעטניאמ הריבגה םג ויאטח לע ךלמה הדותה
 המחלמה ןגפ ַאָאווּול םג , תילאהטאקה היסנכה לא םירצונה לכ תא בישהל הצפח
 לכל ונזא םיטאהל ךלמה בל תא וטה רשא דע וטקש אלו וחנ אל , בלה ריבאו
 םרבו ברחב תומקנ םהב תושעלו , םיטָאנעגוהה ןגמ ש רע בל א ק רשה ירבד
 םיטאנעגוההל ןחיו ךלמה רהמיו . םילאהטאקה תיסנכ לא םבוש דע וא םתולכ דע
 עורובו הקזח דיב םצצוריו טצעריו , םהב ויחי אל םיטפשמו םיבוט אל םיקח
 יכ ללפתהל םוקמ םהל ןַתָי לבלו םהיתולפת יתב רפסמ תא טיעמהל וציו . היוטנ
 ירדחב םחנ ישגר וררועתה רשא תע לכב ,  תולפת יתב העברא וא השלשב םא
 רשא תע לכב םג .,ורבגתה יכ ויעשפו ושפנ תואטח לע והוקיציו ךלמה בבל
 דוע ףיטוהל וכרד תישאר החיה , וב הקבדלו /ה תא הארילו הבהאל וחור ואשנ
 ובושי רשא דע עלבמ ודי בישי לבלו אכד דע םבישהל , םישענעגוהה תא תונע
 ,ויתונוע לכ לע הרפכו החילפ הליחמ אוצמל ןימאה הזבו , תילאזוטאקה היסנכה לא
 רשא תורשמהו תודוקפה לכ תא םדימ חקל טעמ טעמ . יהמ ןוצר דוע קיפהל םג
 הנידמה ינינעל עגונה רבד לכב ברעתהלו םירשה להקב אובל סנתנ אל , םהל
 , ץראב םיטפושו םירש תויהל לע ומקה םתד ורימח םא קרו , טרפב וא ללב

 הזבו



 תא

 םימכחה תפש האלהו זאמ התיה איהה הפיה הפשהו . םיוגב לודג םש םהל ושעיו
 םיכלמה תפשו םיטָאמולפידה תפש , םיררושמהו םיצילמה תפש , םירפוסהו

 א\דעיו םיתפרצה בל הבג הזה רבדה ללגבו . םהיתורצחבו םהילכיהב םינזורהו
 <-- + ! ונתלוז ספאו ונחנא ןובנו םכת םע קרי : ורמאיו וחבתשיו ןואגו האג
 גיוורול ךלמה ימיב התלע , תיטאמארדה הצילמה תכאלמ , הראפמה הכאלמה
 עילעגאק = רשא עי ל ענרָא ק רעטעפ לודגה ץילמה ידי לע ּהצק םורמ דע
 ר"פתהו'פש א'ה .הרסומ ןבאו הנפ ןבא התיה ((16) םשב הבוקנה ותרכחמ
 1000--19% | טפהמה ררושמה ידי לעו , תפרצ ץראב תיטָאמָאררה הצילמתל
 סאו | םשב םיעדונה םירקיה וירפסב דאמ חילצה רשא ןיסַאר
 ש'גת--שצש 5 םע הזה ררושמה הרש םהב רשאו ַארדָאהפו אינעניפיא

, 1-89 
 ויתורבחמב והשעמ אילפה םג ,ול לכויו סעדיפירייא רידאה ץילמה
 םימודק ימי ירבד תא ול חקיו קוחרמל ועד אשנ רשא :הילתעו ,רתסאי
 קיזחה םדי לע . שונא בבל תדמחל ףסכ תריט םהילע ןביו שדקה ירפסמ םהה
 ץילמה אוה אלה , תיטָאמַארדה הצולמה לכיה תא דסול ללֶהמ רפוסו םכח דוע
 "עילאמ אוה . רעי ל אמ םשב עדונה םיעושעש ינויזח תכאלמב ?ורתה
 אלה--אפש אח ,  .היטראטי םשב בונה ורפסב איהה הצילמה ןרק תא םירה
 8 :(רנייפ עשנעמ) ?םישנא אנושי ורפסבו (זלאהצייג) +ילָּכהְי ורפסב
 ישפחיו םדאה בבל ירדחב ויטבמ ורדח ךיא לכל עידוה םהבו , הלאכ םיבר דועו
 ליכשמה ררושמה . -- ויעותעת ישעמו ויתוגושמ לכ תא תוארל ושפנ יתב לכ
 אלאאב | םיריש רשיו םירמהנ םיזורח תכאלמב וידי תא לבש אלאאב

 א'עת --ו'צש א'ח / ו
 1636.-17(ן .בשהנ יכ דע (ןעריטַאס) םילותה ירישו (ןערַא) םיבגשנ
 ןעטנאפאל | , םירקיה זירופסו ן ע טנ א 5 אל ילשמ . יתפרצה ץַארַאהל
 46%, 795 א" יתבב םהידימלת תא םחוא ודמלי םירומה / םויה דע םה םירקי
 יורבחמה , םהישועלו םהידמולל םב הכרב יכ , םהינבל םוננשי תובאהו , רפפה
 ןאלעעעפ | = ילכ , ןֶא ל ענע 5 ףֶאשיבה ירי השעמ ך אמ עלע ט הראפמה

 8716. ו'עת א'ה וכהענ זפב םיאלסמה הירבד , עדמ יניבמ לכ ידיב אוה ץפח
 , םיקוחרםיו ץרא יספא דע וצופנ היתוניעמו ,אפורייאב תוכלהתמה תונושלה לבל
 טעופאב | 'פמה , הדעו להק ךותב רפש ירמא ןתנ טעוו סא ב :ָאשיבה

 1704, ר'סה א'ה .ימבח רועו אוהו", תולפתה יתב יתמב םורממ םיריגנ ירבד ףיטה
 םיבר םינינעב רָּבִרה תמכח ןרק תא דובכב ומירה והומכ םירומל ןושל ילעבו בל
 םשב עדונה םכהה ,(טייקמַאזדערעבלעצנַאק) םדוסי הנומאה חורב רשא
 עליאב איפוסוליפה לובג תא ביחרה ,םיטָאנעגוהה :וסנכ ילעבמ עלי אב

 4706, ו'פת אה םיכלהמ הל ןתיו (810011013₪8) םיפעסה יתש לע תחסופה

 ובְר רשא םיטסינעז נַאי םשב םיעדונה םעב םיליכשמהו . הניב יעדוי ןיב
 תא ולידגה , הנעלו שאר םירופה םהידומל םעו םיטי אוזעי ה םע הקזחב
 תא םיבירמה םימכחה הב וכלי רשא ךרדה תא םתורוהב רוטַארעטילה תראפת
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 : תדח תיפנכ , םירפוס תמכח . ךלמה לכיהב םייחה .ךרד (
 תפרצ התלע , הרשעה עבש האמב תונורחאה הנש םישלש ךשמב 8 0.

 תכרבמו תרשֶאמ התיה םג ., אפורייא תוצראב התיתח .ןתתו וע יררה םורמ לע
 רודל רשע העבראה גיוורול רוד תא םהה םימיה ירבד ירפוס וללה יב רע ., לכב
 . תפרצב (טייצ ענערלָאג). בהזה רותל ובשח ותוכלמ ימיו .ץ והומכ ןיאמ העד
 רשה ט רע ב לָאְק ןימי עשיב לוח לא ליחמ וכלה הש עמה תשרחו רחסמ
 הוטמו רמצ ימולג תדובעל םיבר םיתב ומקֶה בגנה ירעב .  בבלה םכחו לודגה
 ןוה לכ םהיתב ואלמיו םהידבוע תא ורישעיו םישנ ידגבו 'רבג .תולמש לכלו ישמ
 המדאה תדובעל (ןעינאלַאק) תואצומ ,.םיליח רב (טלאמעעו) םיה ליח ., רקי
 רחס תא וליבוה .(ןעטפאשללעזעגלערנַאה) םירחופ ירכח  ,.תובר תוצראב וננוכ
 . -- םיקוחר םי ייאו לבת יפפא לכל הינמא ידי ישעמו התמדא תואובת לכו תפרצ
 דוע ויה אל רשא רקיו ןסוחו הראפת תולגסו דובכ ירדה וארנ .גיוודול ךלמה רצחב
 םעלליַאזרעווב רשא ךלמה לכיה . םהה םומיה דע טילשו בֶר ךלמ לכ לכיהב םהומכ
 ו (700131868) תוילַע תולג םע תוראב , (ןעלייז רליב) תובצמב םירדהנה וינגז
 לכל תפומ ויה , ןיע תב יביהרמ דמח יצעו (ןעעללַא םיוב) םיננער םיצע תוררש
 ינדעמ לכ םע םיקקזמ םירמשו םיִחֶממ םינמש התשמ . תעדו םעט בוטב אפורייא
 , תורימז ימיענמו ןגנ יביטימ תורשו םירש לוק . ךלמה לכיהב רימת ושענ , םיבלמ
 (עקרעוורעייפ) םירוא ,םיעושעש קוחש ,םינחמ תולוחמ . םימיה לכ ונומראב ועמשנ
 ותוכלמ ריע לכבו ךלמה תיבב ולרח אל םדא ינב תוגונעתו שונא בבל תוחמש לכו
 םיצילמ . םהינפ תא החמשב תודחלוםיאורה יניע תא אילפהל תפרצ ירע לכב םג
 תבשל ורחתה , םיאלפנ םינמא , םימכְתמ םימכח םיִללָמ םיררושמ , םילודג
 ןוה רוזבל דימת החותפ הבידגה ודי שא גיוורול ךלמה תא רההלו מל ראפלז
 ןינרהל וא ץרא יוצק דע .ותלהת עימשהל ול בר וידי רשא ליכשמ שיא לכל בר
 דמח יתב / םיראפמו םירקי םינינב . -- ותערו ותמכחו ויפכ לעופב ובבל תא
 םהב רוקחלו שורדל םידי יבחרו םילודג םיתב , (ןעקעהטאילביב) םירפפ תורצואל
 , תובגשנ תוריט , שרדמ יתבו רפס יתב , (ןעטפאשנעפסיוורוטאנ) עבטה תמכח

 תפרצ ץרא יבחרב ופסונתה , בבל תויכשמו הדמחה תויבש לכו .זוע תונמרא
 תעפיו ותלודג תראפת רקי תאו ותוכלמ דובכ תא תוברהל גיוודול ךלמה תוצמב
 : .תכולמה ירש ירהז , םהייח תוחרא רדהו םיתרפאה יכרד תומיענ .:ותומטור רוה
 , אפורייא ץרא יבשוי לכ תאמ ןוצר וקיפהו ןח ואצמ ., םכרד תוכולה תודמהו
 םנושל , םהישובלמו םיתפרצה ידגב ..םהיתובקעב תאצלו םהיכרד זוחאל ורחתיו
 לכב םיליצאהו םיתרפאה תורבחב האלהו אוה ןמ םהל ןק ואצמ , םהירפוס תמכחו
 ויילעשיר ריבאה רשה רסי רשא (עימערַאקא) שרדמה תיבמ . אפורייא תוצרא
 תא וקקזיו םיתפרצה ופרצ וב יכ ,/ ץראה תוצק דע רוה ינרק ואצי , תפרצב
 התיה יכ דע , םירפוס תומכחב הנויגהו המָאנ תא , םתפש בינ תא .,םנושל
 ותילצהו ולדג ו הברה םירפס הב ובתכ םיבר םירפופו / תונושלה תראפת תרטעל

 ושעיו
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 = 'םירפכה לע תחש יכאלמ תחלשמכ םיתפרצה ידורנ ורעתשה הרהמ דעו - - היביוא
 <  !רשא ץלאפפ תולילג לכ לעו ןייהר רהנ לע רשא תוכורבה םירעה לעו םירשואמה
 .לדגמה . רפא תומרעו םיצנ םילגל םוכפהיו שאב םתוא ותלשיו , תימורד תאפב
 םיתפרצה תוירזכא לע הזה םויה דע אוה ןמאנ דַע , גרעבלערייה תדוצמב סורהה
 םירע ןשעבו שאב ןלכ עהאנ דעו טדראאה רהמ , איהה תעב םתוצירע לעו
 ודיבכה םייהנאמ ריעבז ,/ רדה ירפ יצעו תואובת ירש , םימרכו םינג , םירפכו

 , םהירצבמ תא ?ותנלו םהיתב תא םדיב םורהל היחרזא לע םדי תא םיתפרצה
 תא וסרה רשא ירחא 'שאב םהה םיצירעה ופרש גרעבלעדייה יתב תיברמ תא |

 אלו רפא לגו הפרשל התיה סמרָאהו , (1689 ינוי ט"מת א'ה) ראקענ ארקנה רשגה
 םיתפרצה ושרג רעייפש ריעמו ,עפריקמַאד ארקנה הלפתה תיב םא יב הב רתונ
 םירסיקה תורבקב וללועתיו , הופרשיו ריעה ללש תא וללש ןכ ירחאו , היבשוי תא
 תרכזנה הבסה תלוז הנהו . -- ןולקב םרובכ תא ורימיו םרק ימימ הכותב רשא
 רשא איהה המחלמהל תרחא הבס דוע התיה , איהה המתלמה תא הָּבַמַה רשא
 גָאצרעההו דרפס , דנָאלרערינ םג זנכשא יביסנו ךייררעטסע רפיק הב וברעתה
 רשא שיאה  תודוא לע ץרא יכלמ ורבדנ איהה תעב יכ . טנָאמעיפו ןעיִאּפַאסמ
 לע איהה הרשמה םושל ץמאתה גיוודול ךלמהו / ןלָאקב טסריפרוקו 0 רתְבי
 רחב םהיכררבו םיתפרצה תא אוה בהוא יכ ןעי / גרעבנעטסריפמ םלעהליוו םכש
 הרשמה םיקל ובא אלו וב ורחב אל טספַאפהו דלאפאעל רסיקה ךא , הבהאל
 םינש הנומש הדדועתה רשא איהה המחלמהל הינשה הבסה התיה תאזו , וריב
 תוברה תומחלמה לכב 'הנהו . המוקממ אפורייא ץרא השיערה רשאו תופוצר
 המחלמ ידמלמ ויה וליח ישנאו ויתואבצ ירש יכ , גיוורול די המר ןהה תומוצעהו
 . םרפסמב דאמ םהמ םימוצעהו םיברה םהיביוא לע תע לכב ורבגתיו ליח ירובגו
 רימת םיתפרצה ורבנ תינופצה דרפסבו זנכשאב , תולפשה תוצראב , אילטיאב
 , רזעהל ואילפה םיה תומחלמב םגו , ןדבאו גרה , ברח תכמ םהיביואב וכיו
 םערב תרדאנ םנימי םיזע םימבו 4, םדי םיב םג יכ םימעה לכ יניעל וחיכויו
 ותחלצהו :גיוודול תרובג לע אפורייא תוצרא לכ וממותשה רשאכ הנהו , תורובג
 הצרתה הזה רובגהו ווזעה ךלמה יכ םתוארב וממותשה ןכ , ויתומתלמ לכב הלודגה
 ןיבו גַאהןיב) גייווסיירב םולש תירב םמע תורכל ותמחלמ ישנא תולאשמל םאתפ
 רשאכ אוהה םולשה ריחמב תוברהל והיפ ביחרה אל םג (1697 ז"נת א'ה) (טפלעד
 תוצראמ המואמ גיוודול ערק אל תאזה םעפב יכ . ןענעוומינ םולשב םינפל ןכ השע
 תונידמ לכו גרובסַארמש קרו ,  וב ומהלנ רשא םיכיסנה רתיו ךייררעטפע רפיק
 .רבד םילכמו הפ הצופ ןיאב ודיב וראשנ ,רי קזחב הלחתב ול הקל רשא זנכשא
 חיבשהל גיוורול רהמ אפורייא יבשויל עימיהל אלו םולשה תכהאמ אל םלוא
 אככ לע ודי שורפלול לכה רובעבל םא יכ ,הנכ לע החונמה תא בישהלו תומחלמ
 = ותכלממ תא תשרל תב וא ןב וירחא חינה אלו ירירע ךלה הכלמ רשא דרפס
 ,-- ררפסב איהה השוריה תמחלמ רבד לע רבריש סוקמב הזב רפסנ רשאב

-. 
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 , םהיביוא ינפל דומעל םתרובג תא וררועיו םהינתמ זועב ורזא ריעה יחרזא יכ ספא
 לע ןגמו הסחמ תוהל גרעבמערַאטסמ רעני דיר רשה בציתה םשארבו
 תרובג ךא , םיפוצר םימי םישש התוא ורוציו רוצמ הילע ומש םילאעמשיהו . ריעה
 ויה , (גירקסגנורעגַאלעב) רוצמ תמחלמב םילאעמשיה תעידי רסוח םג היחרזא
 ךייררעטסע תואבצ ואב הכו הכ ןיבו , רוצמה ימי ךשמב ריעה הרכלנ אל יכ הבסנ
 םכלמ םשארבו םינאלופ ליח תואבצ םג ,ןעגנירה טָאלמ לרַאק םשארבו
 ג'מת א'ה) איהה הרוצנה ריעל עישוהלו רוזעל יקסעיבאפ םשב עדונה רובגה
 ., ןיוו ירעש ינפל הללוחתה םימד תברו הזע המחלמו , (1683 רעבמעטפעס 9
 תכרעמהמ וסוניו ורהמיו , בר םע םהמ לופי\ םילאעמשיה ופגנ איהה המחלמבו
 ,הצק ןיא םוצע ןוהו בר ללש םש ואצמ םה) , םהיחצנמ יריב םהילהא תא ובזעיו
 םע המחל רשא תומחלמה לכב הנוילעה לע ךייררעטסע רי התיה האלהו זאמו
 םנ םירשוקה דיגנ ילעקָאטו , איהה תעב רסיקה רי תחת הענכנ ןראגנוא . היביוא
 םילאעמשיה תלשממ תחת הנש ששו םיעבראו האמ התיה רשא ןעַפַא , ברח תסונמ
 רעוב חילצה רלֶאפאעל רסיקהו , (1687 ז"מת א'ה) ךייררעטסע תלשממ תחת האב
 ךייררעטסע רסיק קר ,ןראגנואב ךלמ רוע רתבי לבל םלוע קח תושעל גרובסערפ
 ץרא התיה זא ינמו , םלועה דע וירחא וינבל םג הכולמה תא שירויו הכלמ יהי
 רוע ופסי םילאעמשיהו , הזה םויה דע גרובסבאה תיב ירסיקל השָרִי .ןראגנוא
 םהמ הערק רשא תוזוחמה תא הרימ תחקלו בושל ךייררעטסעב המחלמ תושעל
 ,םילאעמשיו םירצונ ימד ילחנ ירהנ ורהנ דארגלעב תומוח די לעו , המחלמבו ברחב
 היתואבצ ירש תורובגב רדועתתו המק ךייררעטסעו , ולפנו ולשְכ םילאעמשיה ךא
 . ןעראבמ גיוודולו ךלמה ןב ןעגייא , ןעגנירטָאלמ לראק םה אלה , םשה ישנא
 א'ה) שטיווָאלרַאק ריעב ךייררעטסע םע םולש תירב םילאעמשיה ותרכ הנורחאל
 ןעגריבנעביז תא ךייררעטפע לא םילאעמשיה ונתנ אוהה םולשה ריחמבו (1690 נ'ת
 . סייהט רהנ ןיבו יונָאד רהנ ןיב רשא ץֶראה לבח לכ תאו

 . סנָאעלרֶא תמחלמ ( |

 תשרל ןב וירחא חינה אלו לראק טסריפרוקה תמ םהה םימיב 8 4
 סנאעלרא תטחלמ  גיוודול ךלמה יחא םסנָאעלרֶאמ גָאצרעההו , ותלשממ ץרא תא
 ו"נת--ט'מת אה , אוהה טסריפרוקה תא תשרל ויניע תא שטל רשע העבראה
 1080 1677 | | טמריפרוקה תוחא איה ותשא עטמָאלרַאש טעבַאזילע יכ ןעי
 יכלמו ךייררעטסע רפיק לע הרעתמ וברח ףולשל הנאות שקב רשא דיה גיוודולו
 תתל םהה םיכלמהו רסיקה לא וירבד חלשיו איהה הנאותה תא זא אצמ ,זנכשא
 ץרא ץלָאפפ תונידמ תאו .לֶראק טסריפרוקה ןוה תא ויחא גאצרעהה תשא דיב
 תא קריו רהמיו / םקיר וירבד ובש יכ יהיו ,  השוריה טפשמ הל יכ , ותלשממ
 יביוא תא אינה ןעמלו . המחלמל ןייהר רהנ תולילג לא םחלשיו וירובג תואבצ
 ךופהל בלה ריבאו המחלמה ןנס א אווול תא הוצ , ברחב הילע לפנתהמ תפרצ
 תוכלממ ןיבו תפרצ ןיב לזרב ריק הזב תושעלו הממש רברמל ןייהר תוזו"ט לכ תא

 תיביוא



 מ
 ול וחינה , וזוע עורוב םיטעמ םימי ינפל דכל רשא ג רוב מע ס קו ל תדוצמ םג
 קר ,ומע ומילשה רשא םולשה ריחמב רבר ונממ ולאש אלו ,בוטה םנוצרב
 ותלשממ לובג תא ביחרהל דוע ףיסוי לבלו , םינָאיניירה יטפשמ תא תיבשהל
 יבלמ לכ לע תפרצ ךלמ רשע העבראה גיוודול דחפ לפנ הכ . -- ץראב
 , וזוע תומוצעת ינפמ אפורייא התתנ הכו , אפורייא

 . התצנו ךייררעטסע תואלת 6
 הדובע .תואלט (* דלֶאפַאעל רסיקה ידי ויה םהה םימיה ךשמב 8 86.

 ךייררעטסע ירש וצחל ןראננואב יכ ,ותכלממ תוצרא הרזמב רשא ןראגנוא ץראב
 רבדב דבכ אשמ היבשוי לע ודיבכה םג , םתד רבדב םיטנאטסעטַארפה תא
 םיראגנואה וממוקתה יכ דע ץראב לדג םהידי סמחו ו רסיקה תומורתו םיסמה
 רשא איהה תעב ץראב ץרפ אוהה רשקהו . ךייררעטכע רסיק לע רשק ורשקוו
 ,הפונת תמהלמ הילע ושדקו ךייררעטסע לע םתמחלמ ימי תא ושדח םילאעמשיה
 אילת א'ה) ןראגנואב םידרומה תרעס תא חיבשהל התוק ךייררעטסע תלשממו
 .םהילא םיולנה לכ תא ירזכא רסומ הרסיבו העורז תחנ תא םתוא התוארהב (1
 לכ יניעל חבטמ תמב לע ותמויו .גרוה לא םירשוקה ישאר תא האיצוה הרהמ רע
 תמָצַי ןטב ירדה תוכמ הָּכִה ,דשח וק וילע ךשמ רשא שיא לכו , ץראה םע
 לעמה לע םיחרואה לכ .ידימ וחקַל רורדהו שפתה יטפשמו ,םיאלכ יתב ינמשאב
 רוע .ופוסוה קר , ליעוהל אלו .רזעל אל ויה הלא לכ ךא , םכלמב ולעמ רשא
 םברקב ררועלו ריעהל םג ,התרודמ תא לידגהלו םעה תמח תבהלש תא תולעהל
 ליח רובגו עורז שיאו יתרפא שיא .,ילע קאט ךירעממע .המחלמל הרובג חו-
 וילא ופסאנו ןראגנואב דרמה סנ אשנ ,רפיקה רצואל ומרחה ויסכנ לכ רשא
 תא שרג םהידי .חכבו (1674 ד"לת א"ה) םירבע לכמו םירעה לכמ םינומה םינומה
 רשע העבראה גיוורולו , (1681 א'מתפא"ה) ןראגנוא ץראמ ךייררעטסע ליח לב
 ןוטלשו .,ךייררעטסע רסיק תועורז תא רבשל ןעורז יהיו ונימיל רמע תפרצ ךלמ
 קר (1682 ב'מת א'ה) ןראגנואב ךלמל והמישיו אוה םג וריב ךמת םילאעמשיה
 ..ויתומחלמ לכב ול רוזעל ליחו זוזע וילא חולשלו הנשב הנש םמ ול תתל ומע הנתה
 ירעש דע ועיניו ושאו. םדבו ברחב ךייררעטסע ץראב ורבע םהה םילאעמשיהו

 ןיוו ריעו ,ץניל לא וסוניו ודרח ולביה ינב לכו דלאפאעל .רפיקה ,הריבה ריע ןיוו
 , שפנה יזע םילאעמשיה יריב ריעה לופת לופנ יכ ונימאה ץראה יבשיי לכו הכובנ

 תצעל ונא הטה ,והוכבכ רשא תומחלמת בורמ תונאד סומעו גומה שולח רלאפאעל (*
 הכלמה ותשא תצעלו , טדאטשיינ ןאפ שטינאלאק ףארג רלאפאעל ןומגהה םשארבו םידוהיה יררוצ
 ראורבעפ שדוחל ד"יבו , התדלומ ץרא ינב לככ םידוחיה תררוצו דרפס תיב תדלומ אהטעראנראמ
 שורגה ינפל דועו , ךייררעטסעמ טידוהיה לכ תא שרנל ותאמ הדוקפה האב 1070 ל"ת א"ה תנש
 ריעב םידוהיל רשא טעמה שדקמ לע תופליכו לישכב ואוביו ןיוו ריעב םידיהיה יביוא ודסונ אוהה
 וננוכ םתלפמ יעמ לעו , דוסיה דע םתוא ורעו םובירחיו םיסרהיו זהל רשא שרדמה יהב לעו איהה
 א"ה תנש ינוי שדוחל םישלשב ןכ ירחאו , םשפנ ביאדהלו טידוהיח בל סיעכהל הלפת תיב הל
 סידיהיה לכ יכ ,ריטה  תובוחרב עמש ילצלצבו העורת ליקב ךלטה םעטמ זורכה אצי 1669 מ"כת
 + םוי רשע העברא רובע ירחא ריעה חא ונפי , ספסכ ןינק בשומ יתכו עקרק תזוחא םהל ןיא רשא
 . ךייררעטסע ץרא ל:מ סידוהיה לכ תא שרגל רפיקח הוצ האבה הנשבי



 לכ תא רנָאללָאה ינבל בשוה ויפ 0 , 0 ט'לת א'ה) ךענעומינ ריעב רואל
 םהילע וטילשה דנַאְללָאה ינבו -- המחלמב םרימ וערקנ רשא תוזותמהו תונירמה
 תא ושירות םג , ליחה רובג ןעינַארָאמ םלעהליוו תא הכו הכ יב
 יריב ריגסהל ררפפ הצחלנ תאז תמועלו ; -- םלוע רע וירחא וינ בל ותלשממ
 (טפאש פארגיירפ עשירנוגרוב איד) העטגנָאק שגנַארפ תו לי ל ג לכ תא םיתפרצה
 זנכשא יכיסנו ,שהַָאבָאמו ן עי צ נע ל או ו לבחב רשא רצבמה ירעו תוזוחמה לכו
 דוע וענכיו םיתפרצה יריב תובוטו תולודג תולילגו תונידמ ריגסהל םה םג וצחלנ
 רשא תופנהו תוזוחמה לכ תא ןעדעוושהל בישה לודגה טסריפרוקהו ,םהידי תחת
 אצי .ןכ יכ הנה . תומוצע תואלתו בר למעבו ותשקבו וברחב ןרעממַאפב רכל
 רובגכ איהה הארונהו הכוראה המחלמהמ תפרצ ךלמ רשע העבראה גיוורול
 ץרא תפרצ תולובג תא ביחרה םג , ץראה לכב הראפת םש ול שעיו ו חצנמ
 , . הרידאיו הלידגיו ותלשממ

 היכלמו , וינפמ ולהבנ ונכשא יכיסנ יכ גיוורול ךלמה תוארכ 8 1.
 זע רתיב ונואג חור ףלה וא  האריבו המיאב ויתולאשמ לכ תא ואלמ הינזורו
 כ תא ול תחקל ובלב רמאיו . םדימ תולילגו םורע רוע עורקל .תולובחת לבחיו
 רשא תוזוחמהלו תונירמהל תונבל ויה םדק ימיב רשא םירעהו םירצחהו םירפכה
 , רואל ובל תובשהמ תא איצוהלו . -- ןעגעוומינו ןעללַאפטסעוו םולשב ולרוגב ולפנ
 םשב םיבוקנה טפטמ יתבב , (1680 מ'ת א'ה) ךאזיירבו ץימ ריעב םיטפוש בישוה

 קזותב ערק וצרת רשא םטפשמ יפ לעו ./ (ע0שמוסת83ממטץמ) ןאיגייר ירדה
 םיחר יתב , תורוצמ , םירצח ,םירפכ , תובר םירע זנכשא יכיסנ רימ' רי
 ןהפסיו תילאמשה ןייהר רהנ תפש 'לבחב תולודג תוזוחמו תופנ םג , (ןעלהימ)
 ןיאו ןהה תוצראה לכ תא ףסא תובוזע םיציב ףומאכ יכ ותוארבו . תפרצ ?ראל
 יתתו / זנכשא ץראמ םירע עורקל ורי תינש רוע ףיסוה ,  הפ הצופו ףנכ רדונ
 ,גרו ב ס א רט ש תישפחה ריע תא םולשב ול תקל הנורחאל יכ דע  החלצ וכרד
 , (1681 רעבמעטפעס א"מת א"ה) .תפרצל החפסוו , זנכשא ץרא ירעמ .תחא
 ריעה תא דוכלל ול רזע גרעבננע טטרי5מ ןָאגע ץנָארפ דגובה  ףאשיבהו
 תישפחה ריע יהרזא לע ודי תא תפרצ ךלמ דיבכה זאו , םיתפרצ הב בישוהלו
 םידבע תויהל עבשהלו םהיכרב לע עורכל \ , םתמחלמ ילכ תא טשפתהל איהה
 תיבל ךפהנ ,  זנכשא ץרא ינינב ןואנ תראפת , רעטסנימ לדגמ . תפרצל םינמאנ
 התשק אילטיאב םג . םיתפרצה ידיב קרוה קשנה תיב רצואו , תילאהטאק הלפת
 - , ידי סמחב השק ןהיבשוי תא הארינ , איונעגו דנַאְליַאמ לע "גיוורול די
 רוע ונתנ ץ וליפשהלו אוהה ץירעה תואנ תא עינכהל ודחי דָעְוְה תחת אפורייא
 זנכשא יכיסנו ררפפ ךלמ , ךייררעטסע רפיק יכ .,זוע ושפנב וביהריו ויתחת די
 והיבשיו (168+ טסוגיוא 15 הימת א'ה) גרו ב םנ ע ג ער ריעב תירב ומע ןתרכ

 תולילגהו .תוזוחמה לכו תונירמהו םירעה לכ ..הנש םירשע ץק דע םהיניב-המחלמ
 , םלוע תזוחאל ריב וריאשה .( הנומאב אלו טפשמב אל דיה ב תקל רשא.
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 - םהיתועורז תא ערנל ודחי ורעונ ןכ לעו , דנאללאה יבשויל ושע רשאכ ורצי םימיב
 -- םהיתונרק תא "תורָילו

 םיתפרצה וברה ןכ ; םתמחלמ ישנאו תפרצ יררוצ ובר רשאכ ספא 7
 תחת םתוא אכדלו םרח םהירצ תוכהל הרובגו זוע רזאתהל ופיסוה ןכו ליח תושעל
 תיחשמ יראכו , ץלָאפפ תונידמ לע רעתשה אבצה רש עננערי ט ,םהילגר
 תכפהמכ ןהה תונידעה תונידמה תא ךפה רשא ירתאו , ליצמ ןיאו ףרטו םמרו רבע
 וינפל . ןעקנַארפ זוחמ לא בורקו ךולה ךליו ןייהר תורבעמ תא רבע , הרומעו םודס
 / שא תלוכאמ הפרשל ויה םירפכו םירע , ןשע תורמתו שאו םד וירחאו , חצר ךלה
 אלו ויחאב שיא זא ובר זנכשא יביסנ . ןשדו רפא תומְרעל וכפהנ םילכיהו םירצחו
 רפיקל רשא (רעטסינימסגירק) המחלמה ןגס : תפרצ עורז תא ךבשל םיליח ורבנ
 לגיו , וצראו ומע ינבב דוגביו תפרצ 6 גיוודול ידימ דתש חקל , ךייררעטסע
 . םתמהלמ ישנא ולבָח רשא (ענָאלּפסגירק) המחלמה תולובחת תא םיתפרצהל
 ויה םהידי םג , םיתפרצה ינפל דומעל רי ירצק ויה ךייררעטסע תואבצ ירש
 עישוהל הכותב רשא םידרומה תא בוזעל ולכי אלו , ןרַאגנואב המחלמ זא תואלט
 לודגה טסריפרוקה םלעהליוו ךירדירפ יראכ זא םק ילול) , ךנַאללָאה תא
 גיוורול די המר זא יכ , איהה המחלמב זנכשא דובכ תא ליצהל גרובנערנארבמ

 גיוודול יכ .  רבגתה ויביוא לכ לעו המחלמהמ ליבשמ רובגכ אציו .תפרצ ךלט |
 רהנמ יבישהל ויתפשב וגתמו אוהה לודגה טסריפרוקה ףַאְב ןהח םושל המזמ השע
 לובגב לפנתהל ותירב ילעב ןער עווש ה ליח תואבצל וציו , וצרא לא ןייהר

 ןעדעוושה בל לע הלע םרטב ךא , אוהה טסריפרוקה תלשממ ץרא גרובנעדנארב =
 לא םאתפ עתפב טסריפרוקה אב , וצרא לא וכלהמ שיחיו טסריפרוקה רהמי יב |

 רי לע הלודג המחלמ םהילע ךורעיו (1675 ינוי 98 ה"לת א'ה) ותלשממ ץרא
 היה אוהה ןוחצנה . חור לכל םהיטילפ תא ץפיו דאמ הארונ הבמ םכיו ןילעברעמ
 הבסנו איהה ץראה הבחר האלהו אוהה םויהמ יכ , ןעסיירפ תלודגל הדסומה ןבא
 , תפרצ אבצ רש עננעריט תמוה םימי שדח ץקמ . אפורייאב הארונ ץראל יהו
 וב הרי לודגה טפריפרוקה ירובנמ דחא יכ , ךאבצאז לצא המחלמב הכרעמב
 וצחליו םהיראוצ לע ופררנ םיתפרצהו ., המוד והדירויו ותצנ ץרַאל זיו תרפוע רודכ
 רוע זא םג הכשמנ איהה המחלמה ךא . םשפנ תא טלמל ןייהר רהנ תא רובעל
 לַעְזַאמ רהנ לע רשא תוצראב םג המו , ,ץראב תומש םשתו ./ םינש שלשמ רתוי
 םלוא . ומשה ןהירע תאו הממש רבדמל ןתוא וכפה םיתפרצה יכ. , ראַאס רהנו
 |  וירשו םכלמ תא ודיהפיו דנָאלגנעב טנעמַאְלראפה ירש וררועתה רשא ירתא
 1 ץקה אב זא , דנאללֶאה תרזעב אובלו םיתפרצה תא םתירב רפהל םימיאב
 , וברח תא בישהל ותערב טילחיו ורי תלזא יכ האר גיוודול יכ ., איהה המחלמהל
 = תויהל .גוודול םכחתה איהה תעב םג יכ ספא . ץראב םולש תושעלו הרעת לא
 |  תושעל הוצ אוה .וחור קר יכ םימעה לכ יניעל חיכוהלו ץרא יכלמ לכל ןושאר
 ה אצו אוהה םולשה . -- טילשו בר לכל תוצראה תא וקב התקלח וי קרו םולש

 [ רואל
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 (דסופט'₪. 20118וגפ) ז'הלֶאצ לצא ןייהר רהנ תורבעמ תא םיתפרצה
 תונירמה ברקב וצרפיו חצנו הרובג חורב חרא וצר , םירובגב םש םהל ושעיו
 ראמ רנאללאה לחלחתתו . רנָאללֶאהב רשא (ןעטאאטשלַארענענ) תוישארה
 תאזה תישפחה היסנכה ינב יכ . הל רזוע ןיאו שפנה דע ברחה העגנ יכ התוארב
 , םיה תומחלמב תואלפנו תולודנ ושע םהה םימיה דע רשא , (רענַאקילבופער)
 השביה ליח ןמו (ט5ַאמעעז) םיב םליח תא לידגהל קר םניעמ לכ דימת ומש
 , םהל יוארכ המחלמ ילכ םדיב ונתנ אל םג םרפסמ תא וברה אלו םהיניע ומילעָה
 םהיתוברח םיפלוש םיארונה םהיתואבצ ירש םע םיתפרצה ירובג יכ םתוארבו
 םישאונ םישנאכ , םהינפמ ותחיו דאמ וארייו םהינפל בציתהל ולכי אל ., םתילע
 ידודגו ,  םיתפרצהו ידיב ולפנ לעסיא-רעבָאו ט5ערטַָא , ךיטטיל יכ .ואר
 םדרטשמאל םה םיבורקו דגָאללאה תופנב םיטטושמ םהיביוא (רענָאגָארד)
 תורכל וינפ ולחיו תפרצ ךלמ לא םיכאלמ וחלשיו םידנאללַאהה ורהמיו . הריבה
 תעב . וינפלמ םקיר םהה םולש יכאלמ תא בישה ךלמה ךא / םולש תירב םהמע
 םיתפרצה רשא דועב יכ . תואצות תומל ואצמיו םעה ינב וששואתה תאזכ הרצ
 ישילש ה םלעהליוו תירב ילעב םעה ינב ומק,דנָאללָאה תב ירצבמ לע םירצ
 םהילע םאישהב , תופחרמל םוחידיו תישפחה היסנכה תירב ילעב לע ןעינַארֶאמ
 םה אלה , םהיריגנו םהישאר תאו / םתאצמ רשא הלודגה הערה תמשא תא
 ירחאו , הריבה םדרטשמא תובוחרב וגרה ,טטיוו עד סוי לע נרָאקו ןַאהַאי
 , (1679 ב"לת א'ה) ןעינָארָאמ ישילשה םלעהליוו םכש לע הרשמה תא ונתנ ןב
 הרובג חור ריעה ותרובגו ותמכחבו , המחלמ רמלמו ליח רובג , בבלנ שיא אוהו
 םירבח דחא שיאכ ומוקיו , דנַאללאה יבשוי תובלכ םתדלומ ץראל הבהא הורו
 ואינינ םידי בחרו לודג םיל םצרא תא וכפהיו (עממַאר) תורהנה ירעש תא וחתפיו

 ילכ םערל וקחש תורוצבה ןע גני נ ָא רג תומוח : הילא תשגמ םיתפרצה תא
 לֶאשראמהו , ןהינפ לע תפרצ ירובג וננוכ רשא םיצפמה ילכ שערו חתותה
 ותכילהב לשכ ,םיתפרצה הנחמב תואבצה ירש ישארמ רחא ,גרובמ עפקולמ
 ואפק רשא תורהנה יכ / הריבה פררטשמא תא דוכלל וירובג ידודג םע ךלה רשא
 םהילע רובעל לכי אלו ותמצנו וברוז , םאתפ וסמנ , גלש םלעתה ומילעו דק ינמ

 םלעהליווךירדירפ םג ,הישות ושע אל וידיו רוחא בשיו , לודגה וליח םע
 םחלהל איהה תעב אב ,גרובנעדנַארב אישנו לחג טשריפרוקה
 רפיק ד ל א פ א ע ל תא םג ותא איביו / םדימ דנאללאה תא ליצהלו םיתפרצהב
 תואבצ תא תוצחל גיוודול ץחלנ זאו . םתחורלו איהה ץראה יבשוי תרזעל ךיירטסע
 תישאר , םיִצָחּו , םידנאללָאהה םע המחלמ תושעל גיצה םֶיִצָח , וליח ישנא
 הזבו , ךייררעטסע רפיק לעו לודגה טסריפרוקה לע ןייהר רהנ לא חלש , ותרובג
 תמחלמל זא ואב זנכשא יכיסנו ררפס םג . ותערל ותוליא תא ?חיו וזע תא שילחה
 ןפואה תא םהילע םג ובסי ןפ םהינפמ וארי יכ / (1674 ר'לת א'ה) םיתפרצה לע

 םימיב 15. (ג'ה ע"יד)
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 דקיו וידע יבצב , תעדו םעט בומב םיבלמ ילכיה לבל תפומ יהיו רזנ ןבאכ
 יכ ספא . -- םהיתולילע לכבו םהיתוכילהבו וירש בבל תמכחב , ותלודג תראפת
 , ושפנ תואתו ובבל ייואכ תא תואלטל קר ויניעמ לכ םק הזה גיוורול ךלמה
 דובכ רזנו הלהת רתכ , תואנ תרטע ושארל םושלו םדא ינב תוגונעת ירהא ףודרל
 רובק וכותבו םיידע ידעב ץוחמ ראפמ רבקל ותוכלמ הכפהנ ןכ לעו ,  .תראפתו
 הטילפל דוע וראשנ רשא תורשיה תוערהו תובוטה תורמה לכו ותורתו םעה רורד
 ילגעמ" , תוצותב רכְנ אל , תַכל רישימ לכ . אוהה רודה ימי דע תפרצ ץראב
 ותכשנ , תולבא הישותהו בוטה יכרד , םעה ינבו םירשה יניעב ובשחנ אל קרצ
 וביצה אל , םהיליצאו םהיתרפא לכו םעה ישאר לכ . ורבאו שונאמ ּולַר , לגר ינמ
 היִמרו תימרתו הפונתו , ורצח ירשו ךלמה יניעב ןח אוצטל םא יכ הרטמל םהל
 -- איהה הרטמה % עיגהל תולולסה תולפמה ויה

 םַש ול שעיו וישעמ תא | העבראה גיוודול לידגה רשא ירתא 8 5.

 רתיב ומש תא רוע לידגתל ושפנ התלכ םג הפסכנ , אפורייא תוצרא לכב הראפת
 ץרא תולובג תא הזב ביחרהל םג , תונוחצנו תומחלמ ידי לע זע רתיו תאש

 תומב הנהו . רואל ובבל תומזמ תא איצוהל הנאות דוע ול הרפח ךא , !תכלטמ
 יכ . שקבמ אוה רשא הנאותה תא ודיל ןמזה הנָא ררפס ךלמ יעיברה פפיליפ
 דרפס תמחלמ טפשמ ול יכ טפשמל בושחיו גיוודול תשא התיה ררפס ךלמ תב
 'ח--ז'כת א'ה = . ררפס תלשממ תחת רשא תולפשה תוצראה תא תשרל השוריה
 1667-1965 | ןהמ .ערקיו ןהה תוצראה תולובגב לודגה וליחב לפנתיו רהמיו
 ודחי בל וצעונ ןעדעוושו דנָאללַאה ירשו רנאלגנע ךלמ ךא . תובר תונירמו םירע
 ררפס ךלמל בישהל וילע םפכא תא ודיבכיו ותארקל ברחב ואציו תירב וילע ותרכיו
 עורזב םא יכ טפשמב אלו קדצב אל ,ותשקבו וברחב רכל רשא םירעה לכ תא
 ריעב םולש תירב םהמע תורכל גיוורול ךלמה ץחלנ יכ ףא הנהו . חכ בְרְבו המר
 ודיב דוע וראשנ תאז לכב ,ויפמ ועלב איצוהלו (1668 יאמ ח'כת א'ה) ןעכ אא
 קּוַח ןאביוב רשהו , תפרצ ץרא לא ןחפסיו ררפסל בישה אל רשא תובר םירע
 -- .ביואו רצ לכ ינפמ תח ילבל תויושע תורוצב םירעל ויה יכ דע ןתוא רַצְביו
 םונפל יכ ןעי , דנַא לל א ה לע ותמח לכ גיוורול ךלמה ריעה הלאה םירברה רחא

 תישאר התיה איה יכ ,  הבוט תחת הער ול המלש איהו , התרצ תעב הל רוע
 םש ול השעי לבל הנטשל ול בציתתו דכל רשא ןהה םירעהמ ודי בישהל הבסנה
 , ןעדעווש םע תירבב אב , ופא ןורח תא השע םרטב ךא . -- חצנמ רובנ
 תרכ םג ץ דנָאלגנע ךלמ ינשה ל רַא ק תבהא תא הנק תופי תומלעבו אלמ ףסכבו
 ערי רשא ירתאו = . רעטסניממ ףאשיבה םעו ןלָאקמ טשריפרוקה םע םולש תירב
 חפרצ ץראל םה לּזְרִב תומותכו ול םינמאנ םיבהוא םהה םיטילשה לכ יִכ הנמאנ
 דנאללאה תמחלמ ובבל לע זא הלע אלו , דנַאללַאה לע המחלמל אצי , םירבע לכמ
 ₪5--ב'לת אה .יבלמ לכו תופוצר םינש עבש וכשמי איהה המחלמה ימי יכ
 167ל--167% = תואבצ ורבע רשא ירחא הנהו . -- הכותב וברעתי טעמכ אפורייא

 םיתפרצה
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 תונב , ןירָאזַאמ יחא תונבו . ויתובא תלה ויסבנ לאו ותדלומו וצרא לא והבישיו
 ןרור יפנכ לצב .תוסחל זירָאּפ לא אילטיאמ ואב / תערו המכה ילבו סש ילב
 עינימ רבצ רשא בר בהזו ?סכו ןתמו רהוכ ןהל הברה אוהו .ץ ,סמורמה טילשה
 אוצמל םחכ יצמאמ לכב ורתה תפרצ יתרפא םורמ ינבו , םהירי למעו םיתפרצה
 טילשה תעמשמל םירפ ויה טְנעמָאלְרַאּפה ירשו , םישנל ןתוא וחקיו ןהיניעב ןח
 תא הרמי' רשא שיא לכ יכ רמא רזג רשאו / והקיב 1 ץפה ךלסה רשא .הֶזְה ברה
 לכו הרשמה ימורמ יפג לע ןירָאזַאמ תבשב זא . תל דוהב ררומכ בשחָי ויפ
 %% : ןרמאב רשע העבראה גיוודול קדַצ זא ,ורי תחת וענכיו וספרתה םירשה
 יא ַאנירי פ םולש םשב עדונה דרפס םע תפרצ םולש * ! רוע יספאו .הכולמה
 תבומל ןיראזאמ השע רשא ןורתאה השעמה אוה / (1659 רעבמעוואנ 7 שית א'ה)
 ןירָאמ 9 א'כת א'ה) ץראה לכ ךרדב ךלה םיטעמ םימי ירחא יכ , תפרצ ךלמ
 םג /  םיכלמה תורצואכ םיענו רקי ןוה לכו בהז תורצוא וירחא ראשי ו
 בבל תויכשמו הדמחה תויכש ו הראפת ילכיה / ךרע יריקי םיבר םירפס
 הרנ הריאה רשא החלצהה הנחו , ןיע תב ירמחמ םיראפמ םינגו , ןמא ירי ישעמ
 עגרב תומה תא וב חלטתו ותומב םג, ותוא הבזע אל  וייח ימי לכ ושאר ילע

 , תפרצב ודבל טילש תויהל ףופכיו .גיוודול ךלמה שפנ וב הָצק רשא איהה
 -- הער ותירחא התיח זא יכ ,זא תומה וחקל ילולו

 . תוברה 8 רשע העבראה גיוודול תכולמ ₪
 ןוטלשה ןסרב רשע העבראה 0 8 , ןירָאַאמ תומ ירחא 8 4

 , הלבגמ יתלבה הלשממהו הר ק םורמ דע הלע ועורז לדוגבו , הקזח ךיב
 1 ןירָאזַאמ תחת (רעטסינימ 0 םי נשמה ירש לע טילשו בר דוע םיקה אל

 ונוצר תא תושעל קר םצפח לכו םעשי לכ רשא םיעודיו םימכת םישגא ול רחב ךא
 לידגהל יתלוז םהיתולילע לכב תרחא הרממ םהל וביצה אלו  ץ וממז תא קיפהלו
 יכ =. ודובכ תראפת רדה תא רידאהלו ודוה תעפי תא ראפל , ךלמה תלהת תא
 ץרא יבחרב אוצמל חילצה , ול רשא םיכלמ בל בחורבו ותעדו ויתוצעומב גיוורול
 ירש םג . ורוס ישנאו ויצעוילו ורצחב םירשל םמישיו .הלאכ םישנא ותלשממ
 , ליח ישנאו םילעפ יבר , חכ יריבכו בל ימכח ויה ול רתב רשא םינשמה
 דובכ תא תוברהל םויו הליל דקש רשא טרע ב לֶאק דבכנה רשה היה םשארבו
 לכשהו ערמ לכ הכותב תעטלו רוחסמה תא חירפהל , תפרצב השעמה תשרח
 ,עדנָאק ,עננעריט :םה אלה ,ויתואבצ ירש םג . היבשוי תא חילצהל
 ןיאמ .םיצורחו בל ישנא , םיליכשמ םירובג וה ,ןאביובו גרובמעסקול
 , אפורייא יבחרב םירשה לכ לע םהה ךלמה ירש ולע רשאכו . םהה םימיב םהומכ
 הקותב / ובל תמכחב אוהה רורב ץרא יכלמ לכ לע גיוודול ךלמה םג הלע ןכ
 לודגהךלמה ימיב יכ םהידע ונתי םימיה ירבד ירפוס . וזע ןואג תרדהבו ותלשממ
 תוכלממ לכב יתרש םיוגב יתבר יהתו ירפ התשע םג החילצה , תפרצ הלדג , הזה
 זא ססונתה,ל ליאז רעו ו ב רשא ךלמה לכיה יכ רוע ודיעי םג ,םימשה תחת לכת

 ןבאב = |
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 + תא דובכב המירה םג ,  החור ייהו  השפנ תואת התיח רשא הלשמטהו הרשמה

 וחאיו ויילעשיר םוקמ תֶא -אלמ רשא .יקלטיאה .(גְנָארַאזַאמ) ןירַאזאמ .רשה ןרק
 ןמק רבה התשע אלו הרוס שיאלו-ן עויל- הל-והמישתו -/ הנידמה .תוכילהב כהה
 ירשו :םיתרפאה ווק . ויילעשיר . תומב .הֶנהְו -. ויּפ. תא- לואש .ילבמ .לודג וא
 ךא -םחק ימיבּכ בר לשממ ּולשמיו ןושארה דובב .וכושי .יכ טנעַמַאלרַאּפה
 יטפשמ לכ והיּב רשא ןירָאזַאמ .יִּכ  םתוקת הבזכנ יכ .ואר הנח הכְלמה ךולמב
 רשק-"וחשקיו וממוקתה ןּכ לע .,:םהְב .טעיו םתלאש- תא םהל .ןתנ אל ו הכולמה

 תא םהל  תתלו-, ותדוקפמ .ןיראואמ- תא-ריפהל רי קזתְב הב ,ןָציִאיו הָּכְלַמה .לע
 רסוי : וירשו .ךלמה - רימהב ' יִכ .םה,.םג . ווק רשא. םעה-ינבו .. םכבל .תולאשמ
 תוהה: שיאו .ץורהה- ליכשמה - לאנורראקהו - ,.םודבכה -םיסמה. לבס | םהילעמ
 ,סענ-הטמו.רושימ-טבשב .םָתְנ יילעשיר לאניררֶאקה .םוקמ תא-אלמ* -.ץ שער
 לע םה םג-ומטוקתה ., שפנ תפמל הכפהנ םתוקתו. האב אל -.םתלחות יכ םתוארב
 שָהנל היִרש-לכ .לעו .הילע םפכא ריבכהל םיתרפאהו םירשה לא ורכתתיו .,הָכְלמה
 ואלנ .רשא-םישקה .הבולמה -.יטפשמ ..תא  תונָשְלְו . תפרצ .ץראמ . ןירָאזאמ תא
 יתרזא - ןיב- הזע , המחְלַמ החקלתה - יִכ .התְיה ..יובדה - תירתאו ., םתוא אושנ
 יפגנָאר 5ה המחלמ סשב םימיה יִרְבְב .יהפפב .תעדונה .המחלמה . ., תפהצ
 ינבו םיתרפאהו םירשה דיו , (1648--1%53 כ"ית--ח"ת .א"ה) (8ד10 6 7יסמ86)

 ןירָאזַאמ. תא ףלשל וצהלנ יב,דע.., הליח ישנאו .הירשג הכלמה לע-הרבפ םעה
 / זיראפ תא ןיְרָאזא .בוזעיו . ,םעז-רבעו דע, םש .תבשל-תרחא ץרא לא-תפרצמ
 טפשמו קח -ירבר הלש איהה ריעב ותבשב .םג .ךא .,ןלָאק רעב ול-בשיו ךליו
 ךלמ .ירבּרכ-.ויה רבד . לכו .,זיראפב .ותבשב םינפל .ןכ . השע רשאכ .תפרצּב
 הכלמה .יניעב .ןח .הזה שיאה .אצמ ןכ יכ הנה .., םקיר ובושי .אל רשא.ןוטלש
 סימה .ןכרא .אלו- , -- 1 ּותנוָּבתו .ותמכחב וחטכיו .וב . ונימאה.. ןכו ' , הירשו
 רשא.-תעב - התוה . תאזו ,  הלורג תראפתו ךובכ תרההב .התפהצ בש -ןירָאזַאמו

 רבג רשא תעבו -, הכולמל  חלציו . תודליה ימי רשע .העבראה -גיוודולל ואל
 םירשוקה .ליחב .המחלמה .ריגנ עד נ א: לע ךלמה לח אבצ.רש ענ ערי ₪
 רקיו תפרצ . ץרא לא ץרָאְזַאמ תבושת .. -- (1653 ג"ית א'ה) תוכלמַב םידרומהו
 ישנא לב תא .חַצָנ ךלמה יכ םהירע ונתנ .,-הריבה זיִרָאָּפ-ירעשְב ועסמ .תראפת
 יתלב הלשממ ותלשממ יכו ., הוה לאניִרראקה רבב לע. וב ומחלנ רשא ותמחלמ
 ןירָאזַאמ טלש םינש שש דוע .  -- רובעו אלו םלוע קח .אוה ונוצרו איה הלבגמ
 םשכ םש-ול שעיו , רשע העבראה גיוודול ךלמה םשב םימה טופשוו רי תפרצְב
 לאנודראקהו ., אפורייא תוצרא לכבו תפרצב םלועמ סשה ישנא םילודגה םיטילשה

 תודוא לע בתכ רשא ורפסב תושעל :אילפה רשא חורה שיאו .בבלה םכח ץטיר
 תרגתב ותדלומ ץהא תפרצמ שרוג ,,(עַדְנָארְפה תמחלמ) איהה .הכוראה המחלמה
 היה עַדְנָאק רשהו .,םיבר םימי םירוסאה תיבְב תמצנ .רשא רחא ., ןיראזאמ ידי
 תפרצ ךלט .וילע .םהר רשא רע .ל5ּפ רסוהו .םוריעבו ןפכב .ררפס. ץראב .דנו עג

 והבישיו

 2% ב ו שא צפש
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 םהל ןתנ םג , םתנומאו םתד תוקחב תכלל םהידי תא ריתה / סעמינ ריעב ןִּתָב
 םיטָאנעגוהה תא עינכה רשא ירחא , -- תילאהטאקה תד ילעב םע תויכזה יווש
 דימת ונעשנ רשא םיתרפאה ןואג תא םג עינכהל ול לקוה , םהיתונרק תא עדגיו
 םיתרפאה תדעב רשא המר עורז ילעבו שפנ יזע לכ . םיטאנעגוהה תרובג לע
 אל יכ דע תפרצמ ושרגנו ומרחה וא 'חבטמ יתמב לע גרוה ריב :ויפ לע .ותמוה
 גָאצרעהה ינשה הנבו ךלמה םֶא תיצי רעמה םי רמ'םג ; שיא םהמ ראשנ
 םג , ויילעשיר ילגרל הקומע החוש תורכל םימיה לכ וצמאתה רשא סנַאעלרָאָמ
 גָאצרעהה ךירנייחו = , הזה ריבכה לשומה רי תרגתב תפרצ ץראמ  ושרג םה
 הממור החפשמ עזנמ רטוחו סנַאעלרַאמ גָאצרעההל ןמאנ דירי יצנערַאמטנָאממ
 תירחא .(1632 ב'צש א'ה) גרוה ידיב חבטמ תמב לע אוולוט ריעב תמוה , תפרצב
 םג ןכ ירחא תודחא םינשו , סָאלירַאמ לאשרַאמה תירחא םג התוה תאזכ הער
 (1042 ב"ת א'ה) והט עד דוס שיאו ובהוא תירחאו סרַאמגנָאפ ףארגה תירחא

 תוקחתהל , ויילעשיר לאנידראקה לע םיבר םירש םעו הכלמה םע רשק ורשק רשא
 ויתודא לע תורחא תוצרא ימע תובשחמ תא םג תעדלו תפרצ ינב ילגר ישרש.לע
 אושנ שיא ףסוי רעטאפ יניצופאקה ריזנה תא ויילעשיר חלש , ךלטה תודא לעו
 לעו  ,ומחב ויתובשחמ ןיפצהלו םייחה םע ךולהל עדויו םידומל ןושל לעב םינפ
 הרשמהו זועה תחקל דוע ףיפוה םג ,  -- תעדל ול רשא תא ויילעשיר ערי ודי
 יתב- ירש  תלוכי תא ליבגה יכ = / ךלמה זע  הזב ףיסוהל םעה ישאר ירימ
 יתלב הלשממב לושמל ורמא רשא טפשמה יתב ירשו םיסמה ירש ; טנעמאלראפה
 תלשממפ םריב איה השורי םֶתְרָשַמ יכ ןעי + (8000ז88608() ךלמהכ הלבגמ
 יתבב םיבשויה םהילע :םיהובג םירשו םיפולא םשארל ביכרח ויילעשירו .( ךלמה
 / (עפָאהסטכירעג עפילטנעררַארעפיוא) םעה ישארו םירשה תא טופשל טפשמ
 אולמכ ךלמה יטפשמ ילגעממ וזולי לבלו םתוחרא וטבעי לבל םהיכרד לע םהיניעו
 , םהה בל יהובגו םיניעה ימר םירשה ןוטלשל תולובג ביצה הזבו / הרעשה

 ךלה , רעבמעצעד שרחל  העבראב | (1649 ב'ת א'ה) תנשב 8 593. 5"
 םעהו םיתרפאה והואנש ותלשממ ימי לכו , ץראה לכ ךרדב ויילעשיר לאנידראקה
 תפומ יהיו ותרובגו ותמכח חור לע :ואלפתה ורוד ינב , וינפמ ודערו וררח םג
 םימי . ורכזל הלחת ראפו ומשל דובכ םינתונ םינורחאה תורודה םגו  ,-םיברל
 ג'ת א'ה) רשע השלשה גיוודול םג תמ , הזה זועב םכח רבג תומ ירחא םיטעמ
 הברה אל םג ואסכ לע ותבש ימי לכ קרצ תושע הברה אל רשא ; (1648 יאמ 4
 ודי לאל התיה רשא שיא לכ םג ,ובלו ויתוילכ 'תונקל ערי רשא שיא לכ , ַעְרֶה
 ודיב ובבל היה םימ גלפכו / הזה שלחה ךלמה חורב טילש היה / ובלב ודחפ תתל
 , םימיל ריעצה ונבל ּורזנ תא שירוה הזה ךלמה ., -- ץפח רשא לכ לא/ותוטהל
 תלציו הזה רענה ךלמה לדג רשא דעו ,רשע העבראה גיוו דול אוה אלה
 , ררפס ךלמ תוחא ךי י ר רעט ס עמ הכלמה ה נח דיב הכולמה התיה ., חכולמל
 תבהא דיכו הילע הקזח רשא הואגה ריכ .תואלפנבו תולודגב תכָל הליאוה איהו

 הרשמה
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 ישרג .1מָא תא םוו , תפרצ ץראמ וסנ סתיראשו , ולגה םידחאו וחצרַנ םהמ
 .רשא הוה ךלסה יכ , ץראב תועושי ושענ אל תאז לכב ךא . ותוכלמ רצחמ ךלמה
 ואצמ רשא םישדח םיצעויו םירש ול רתב ,םימב הנקה עונכ חור לכל הענ וחור
 םירשהכ בל .ירפה םג םיאטתו םיער ויה םהו ,ןוצר ונממ וקיפהו ויניעב ןח
 ץֶחַל רשא םיטאנעגוהה םג םעה ישארו , וינפמ פריסה רשא םינושארה

 ברח ףולשל ופיסויו ךלמה לע םעפה דוע וממוקתה , ויצעוי ירשו ךלמה םתוא
 ץורעל ולרדת אל ןהה תומוהמהו , תפרצב תושדח תומוהמו תורעס וררועיו רעתמ
 ץעויל (464 ד'פש א'ה) ויילע שייר לאנידרַאקה םרוה רשא דע ץראה תא
 .תמכהב ול בר וידי רשא הזה םכחה שיאה , הכולמה תוכילה ינפ תא הנשיו ךלמה
 7 הנומש הלבגמ יתלב הלשממב לשמ ,ול ןוטלשה חורב םינש יפו הנידמה

 לכב ורתת םיתרפאה םורמ ינכו הכלמה , ובהא אל ךלמה יכ ףאו , תופוצר הנש
 וחיר תא שיאבהל םימיה לכ תולובחת ולבֶה םיבר םירשו ,  ותֶאשמ וחידהל זוע
 תורודג שעיו ודמע לע הזה לודגה שיאה רמע תאז לכב , םעהו ךלמה יניעב
 לכ הֶנָפ עבו , וב הססונ ריבכ חור יכ , ןוסא לכ וילא הנא אלו ץראב תורוצנו
 :קר ויה ותלשממ ימי לכב וצפח לכו ועשי לכו ריב וירצ .ןנמו וינפמ ףגנ ינבא
 ףיסוהלו ךלמה חכ תא רידאהל םג , היתולובנ תא ביחרהלו תפרצ ץרא תא לידגהל
 ' -  . תומוצעתו זוע ול

 תא ומיקה דעו ותושע דע טקש אלו חנ אל הזה לודגה םדאה 3 9.
 ןכ לע , ץוהמ הרידאהלו תפרצ תא לידגהל התיה והשעמ תישאר .ובבל תומזמ
 ורימ עורקל |, גרובסבאה תיבמ םיזנכשאה רפיק תא שילחהל ויצלח רבגכ רזא
 םע תירב םימיה לכ תרכ ןכ לעו , תפרצ ץרא לא ןתוא הופסלו תופנו תונירמ
 תרעס ללוחתהב . וב םחלהל םהל רוזעיו ותמחלמ ישנאו אוהה רסיקה יביוא
 ,רפיקה ליחב םוחלל תפרצ תוואבצ חלש , הנש םישלש תמחלמ ., הארונה המחלמה
 רידאה רובעבלו , רסיקה תא המחלמ ושע רשא תוצראה לכבו אילטיאב השע ןכו
 רשא םעה ירש תופסא תא רָּפה ,  המינפ תפרצב ותּוליא תאו ךלמה ףקות תא
 רבש : היתוכילהו ץראה יטפשמ לע ץעיתהלו רוס קיתמל םהה םימיה רע ופפאתה
 ,טנעמַאלרַאּפח יתבב םיבשויה םיצעויהנ םירשה תלוכי תא לָּבְגיו םיתרפאה עורז תא
 , םי טָא גע גוה ה תא םוחלל המחלמ ידמלמ) םירובגה וליח ישנא תא חלשוו
 זע ילדגמו רצבמה ירע .ללגבו הברעמו תפרצ םורדב םבשמ ןתיא ללגב רשא
 תומחלמ שלש . םהיניע דגנ ורחפ ןיאו ךלמה יתד תא ושע אל , םריב רשא
 ןה אלה ,  םהירע ישאר תא םרימ חקיו םיטָאנענוהה תא ויילעשיר השע תולודג
 םהיתוללוס תא סורהי) , תובר םירע רועו , רעילעפטנאמו , ןאביוטנומ , סעמינ

 ארקנה םיטסיניוולאקה רצבמ לע רצ ןכ ירחא , םהירצבמו םהילדנמ תא ץותיו
 א'ה) ותסרהיו וזוע תא רירוה רשא דע םישדח רשע העברא לעשַארַאל םשב
 עשיטילאפ) םלוע תוכילהב םהיטפשמ תא םהמ רדש זאו . (1699 ט"פש
 ישא (טקידע ערַאננ) רפחה םגתפ יפ לע ךא , םתורתו םשפח תאו (עטכערראּפ

 תב
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 / תיגאירעטיבסערפה םתר .תוקחב תכלל םתלאש תא םהל .ןתנ ךלמהו , רנאלגנע
 , רנָאלגנע יתר תא םהילע לבקל ובָא אל םה יכ ,דנָאלריא יבשוי םילָאהטַאקה ןכ אל
 םשארב בצנ ינשה בקעי םגְו , (1690 ילו ץ'ת א'ה) םורזעיו םנימיל ורמע םיתפרצהו
 הארוג הָכִמ ּוּכָה רשא ירחא ךא , רנאלגנעב םחלהל המחלמה הרש לא םאיצויו
 הרי תא הדיבכה דנָאלגנע תוכלמו  ענכהלו םפרתהל וצחלנ ,עניִאב רי לע ראמ
 ךולה רנאלגנע הכלה האלהו איהה תעהמ . הנושארבמ רוע הברה רתי םהילע
 הרובע תכאלמ לכ ,וליח ןתנ רוחסמה , דאמ ץרפ (טכאְמעעז) םיִב הליח , לודגו
 הכורבה ץראה יבחרב םהל ןק ואצמ רשועהו ןוחה , וחילצהו ולדג השעמה תשרחו
 םלעהליוו ךא .. אפורייא לכב םיוגה תישאר יבוקנ רנָאלגנע ינב ויה יכ רע , איהה
 וירתא חינה אל םג (1701 א'פת א'ה) ומוי ילב תמיו ותכלממ לע םימי ךיראה אל
 אננא | = (\םַב) ה ג ח ל הכולמה הבסנ ןכ לע ןורתכ תא תשרל תב וא ןב
 1 נ קראמענָאד ךלס ןכ תשא הריעצה ותב איה , ינשה בקעי תב

 0 תרלממל הנייהתו דנ אל גנע ל דנא לטט אש הרב ח הימיב
 רנאלגנע יצעוי ירש םע םיחא תבש ובשי רנָאלטטאש ינב ישאר יריחבו / תחא
 אלו םינב ילב התמ תאזה הכלמה םגו ., (1707 ו"פת א'ה) טנעמאלראפה תיבב
 גרַא עג .טסריפרוקה לא הבסנ הכולמהו , רצע שרוי הירחא הריאשה
 ה איה אלה , ןעמהַאב תכלמו ןיפָארגצלאפפה דכנ רעווָאנַאהמ
 רעווָא נַא ה תיב תא חידהל טרָאוטש תיב ינב וסנ םימעפ יתש . הטעבַאזילע
 אל םהירי ךא ו הכולמה תא םהילא בסהלו דנאלגנע תכולמ אסכמ (גייוושניורב)
 . הנעלכ הרמ םתירחאו הישות ושע

 0וָק 31%) רשע העבראה גיוודול ימו-5-
 י (1838005) ןיראזאמו (אזח6ה0) ויילעשיר 8

 הכולמה התיה ., רשע .העבראה ךירגייח חצרנ רשא ירתא 8 0% |
 יה גיוודול = עשת ןכ זא היה רשא רשע השלשה גיוודול אוה /ונב גיוורולל
 ג'ת--ע'ש "ה רשא ךע 1מָשָב הכלמ ותרה תיצידעמה םיִרַמְו / םינש
 יל " ך תפרצל הער ימי ויה םהה םימיהו .  הכולמל חלציו לדני
 ולשמיו , תיצירעמה םירמ יניעב ןח ואצמיו התפרצ ואב אילטיא ירילי םיבר םירש
 , םשפנ למעמו םיתפרצה עיגימ רקי ןוה םהיתורצוא תא ואלמיו ץראב בר לשממ
 דובכב םירמיתמה םיתרפאהו םיליצאה רובָכ ןואג וללחיו הרס דוע ופיסוה םג
 הלנ יכ םדובכ לע דאמ ורמרמתיו םיתרפאה ףא הרה ןכ לע . םתדלומו םצרא
 םהה התוכלמ ירשבו תיצידעמה םירמב  ומחליו ;הרעתמ םכרח ופלשיו םהמ
 ומק .אל ןהה תורעפהו .., המְחְלמ תורעסו תובר תומוהמ ץראה לכ תא ואלמיו
 ןוטלשה . ןסרב קיזחהל חלציו רשע השלשה גיוורול לדג רשא דע הממרל
 םידהא יכ דע םהה םירזה םירשה לע ותמח לכ ךפש זא יכ , (1617 ז"עש א'ה)

 םהמ
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 ןבו ויתובא םע הזה ןקזה ףלמה בבשי טעמ  דוע יכ ווק רשא 0 ו םינָשפ

 יתש יכ ,  תורָחְל .תילאהטאקה תר .תורבעמ ואצי זאו :/ ואסכ תא תשרל-ול ןיא
 ןהילעב .םג <, דנָאלגנעב-רשא: תיטנָאטסעמָארפה . היסנכהמ ןה  ךלמה :תונכ
 םלעהליוו תשא איה הריכבה ותב םי רמ יכ <. איהה :היסנכה ילעבמ
 + .קרַאמענָאר יבלממ .רחא ךלמ ןב תשא איה הריעצה-ותב הנ חו , ןעינַארָאמ
 םינוקז .ןב .דילוה ךלמה יכ * / .םתלחות .הבזכנ םיריבכ .אל- םומי תופוקתל ףא
 ןעינַארֶאמ םלעהליוול .די תתל ורחי :בל םעה ישאר .וצעונ-זא > . = ותנקז תעל
 םעה ולחה הרהמ-העַו: | טכפאפה לעמו: תילאהטאקה תרמ םליצהל ךלמה ןתח
 טפשמה ול שי םאו., אוח תמא ערז ךלמהל דוליהןבה םא םיפעפה יש לע-חוספל
 חּופָנ לא םירבע לכמ ורהנ םירודג םידודג .. רנאלגנעב הכולמה אפכ תא תשרל
 , השקה ולועו ךלמה תולבס ינפמ םהייחב םשפנ הטקנ יכ םלוק םורמב ומיהיו גָאה
 ונתיו ןעינַארָאמ םלעהליוו תירב ילעב .לא-ורבחתה (שגְנַקפ) .םעה תנלפמ וגב
 היביוא דימ תיטנאטפעטַארפה -.היסנכה תא ליצי .רובעפל ונימיב תרָוּבגו-והיב זוע
 ושאר לע .תללוחתמה הלודגח הרעסה תא עדי אלו האר.אל .בקעיו  ,.---קידְנמו
 דנָאלגנע- לובגב דגַאללָאה ינב .וליח ישנא םע ןעינַארֶאמ םלעהליוו .אָּב שא .רע
 תורָח תא ליצהלו  תיטנַאטסעטַארפה- תדחל עישוהל וינפ תמגמ יכ .לוק הבעיו
 ינב לכ לאו ויתואבצ ישנא לא בקעי ךלמה וא הנפ-אושל ,. היררוצ ירימ-רנָאלגנע
 ףשא  םיטפשמהו םיקחה לכ תא ריסי רסה יכ הנמאנ 'םהל חיטבה אושל..| םעה
 תובל .תא תוטהל :ונואו וחכ תא הלכ אושל ! םהיניע. תורמלו .םחור :תרומל סה
 םלעהליוו לא ולפיו והובזע ולוח ישנאמ שוא יפלא יכ ותוארבו !וצפת לא וירַבע
 ו ותערל םטפשמ וצרח םעה לכ יכ ועמשבו , ויתומחלמ לכב ול רוזעל ןִעיָנַארַאמ
 הכולמה.םתוח תא ךילשה =, תפרצ ץראל- ונב םע-הכלמה :ותיעה .תא-חלש א
 ותכלממו וצראמ שאונ שיאכ רב ןכ ירחאו ,עזמעט רהנ תולוצמב (לעגיוסכייה)
 ,:(1658 רעבמעצער ח'מת א'ה) חצנ באכו .שונא ,בלב רכנ .תמרא לע :עונלו .גוחל
 גיוודול .ול - ןתנ .רשא- רסה .םחל  לכאיו .חאלהו .זא ינמ ןעמרעז .ש'סב- בשיו
 | ,:תפרצ .ךלמ רשע העבהאה

 טפשמל סעה ישאר-וָּבשִמ ו ינשה בקעיחְרּב רשא ירחא 8 :50-
 השא שיא וילע בשי.רשא רע אוה קיר: הכולמה אפַכו-הָנאלננעב ךלמ-רוע ןיא יב

 תילאהטאקה תר ילעב טראוטש תיב יכלמ ומת סג וָפַסיִכ רָמא ורמג םג/טפשמה ול
 הנאלגנעב .הכולמה.אספ:לע תבשל הקרצ לכ איהה החפשמה ינּבְמ .רהאל.ןואו

 םירמ לעו ןעינַארָאמ םל עה ליוו לע תוכלמ דוח ונתיו / האלהו אוהה םווהמ

 לע וחסי , םתורח יטפשמ תא ריסהלו םתונעל םיכלמה-חוע ופיסוי .לבלַז , ותיער
 סָאד) םעה ינבל.רשא םיקיהצה -םיטפשמה ירומע תא .םיקצומו םיקוח םינרא
 ךלמה ףוסוי אל יכ-:ונימאיו (111 01 זקתַפ) םנושלבו = , (עטכער רעה .לליב

 תא הוב וליבגה אל תאז לָכְב -ךא ./ םינושארה םיפלמה ושע רשאכ םהל תושעל
 תכולמ יתד תא םהילע ולבק דנָאלטטָאש ינב . ותראפת ףקות תאו דלמה תליכי

 רג" .,
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 ישארמ םירבכנו םירקי םירש ינש , יינרים ןָאנרענלַאו לעסור דרָאל לע
 רשא ירובטעטפַאש :רשה לעו , חְּבְטְט תַמָּב לע גרוה דיב ותמוה רשא , םעה
 תרמשמלו ןושארה ודובכל בשוה , ךלמה יִחֶא ו קרָאימ גָאצרעההו , דנאלוהל חרב
 ריאשה אלו (1685 ה'מת א'ה) ינשה לרַאק תמ תודתא םינש ירחאו , ויתודוקפ
 ןכ לעו  ,וירחא ואסכ לע :תבָשל  הכולמה טפשמ סהל רשא 'תמא ערז וירחא
 , ינשה בקעי םשב אָרְקִיַו הכולמה אסכ לע ךלטה יחא קראימ גָאצרעהה בשי

 ינשה בקעי = = אסכ לע םידחא תועובש ינשה בקעי תבשכ יהיו 8 9.

 ת'מתרה'מת אה .שארמ  הרטעה םירהל קזחתיו לראק ןב הטומנָאמ םק / ותובלמ
 1085--108%. = ןירחא ואלמ .רשא (גָקּפ) םעה תגלפמ תרזעב ךלמה ורוד
 בקעי ךלסה רי ייכ , עפאמ םלעפו לעמ .ראשנ .םלמע .ךא :. 1ל סוחלל ובדנתיו
 רוע זועי לבלו , חבטמ תמב לע תמוה הטומנָאמו / פחה  םירשוקה לע המר
 רשא םישנאה לכב המח תוירזכאב םיארונ םיטפש השע ,  ול םמוקתהל שונא
 רבע ותוצמ יפ לעו , םהה .םירשוקב התיה םדי םג יכ דָשָה וק םהילע וכשמ
 םע ישאר תא תורכל ודיב ומודרקו .תונירמה .ירע לבב םיחבטה בר סעירעפעי
 םעה ינב תמח הריעה איהה תוירזכאה . הטומנָאמ :ירזוע ירחא וטנ רשא ץראה
 היה סעירעפעי םַשו , םימיה לכ ותוא םיניוע ויהיו" ונכמ םשפנ עקתו ךלמה לע
 , םלוע .ןוארדלו תופדחל םימיה .ירבד רפסב בתֶכיו ץראה לכב הללקלו הלאל
 לכ לע ותיִּתִח ליפה יכ , רואל ותבשחמ תא בקעי ךלמה איצוה תאז לכב םנמא
 טעמ טעמ יכ וקיו והמעפל הוקתה הבש זאו ,ודי תחת םעינכיו דנאלגנע יבשוי
 בשת יכ דע דנאלגנעב .תילאהטאקה היסנכה תא ודי דבוכבו ותמרעב טילשי
 םעה שפנ אונש סעירעפעי תא "םירה ןכ לעו : , םדק .ימיבכ .הנסחו הנתואב
 , םיצעויה שארלג (רעלצנַאק) ריכזמל והמישיו , הרשמה ימורמ יפג לע תבשל

 רימה רשא שיא לכלו תילאהטאקה תד:ילעבל :תורבכנ תודוקפו ןוטלש ןתנ םג
 תונושה .תותדה ילעב לכל יכ רַמִא רזנ םג :. ושפנ תבוהא איהה תדב ותד תא
 בשח הזבו + .(101618170816() תואבצה ירשו תונידמה ירש תויהל הקרצ שי
 רשא רנאלגנעב םהה םימיה דע התיה רשא (1ט648066) תדה תעובש תא לטבל
 קילאהטאק ונניא יכ הלחת עבשנ ,טפושו רש וא דיגנ דיקֶּפ תויהל ץפחה שיא לכ
 תרזגל םוקמ ונתְנ אלו םפרע תא ושקה טנעמאלראפה ירש יכ םפא . ובבל רתסב
 ךלמה תוארכ . -- תדה תעוב של ץמא רוע ונתיו , תדה יווש רבדב ךלמה
 תובלמ רבד איצוה יכ , תרחא ךרדב רואל האיצוהל דותח /  ותמזמ הרצכנ יב
 םיטפושו םירש ול רוחבל ךלמה די לאל שי הכולמה יטפשמו יקוח יפ לע יכ וינפלמ
 , (פו8ק6חג10מ) םעה תבוטלו הכלממה תבוטל ייניעב רשיכו בוטכ םיריקפו
 ךלמה דימ תחקל םה די ירצק טפשמו קח לכ םג , השעת המ וילא רמאי אל שיאו
 ילעב םכש לע תונידמה תודוקפ םש האלהו אוהה םויהמו . אוהה הכולמה קח תא
 , איהה תדה לצב תוסחל אב רשא שיאו שיא לכ םכש לעו , תילאהטאקה תד
 םרשב ואשיו :הפל 'די ומישיו , ומל ללוע אוה רשא  ויתולילע תא ואר םעהו
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 < שלאדרעדיולוןאטגנילרַא ,םָאהגניקוב ,יילסַא ,ררָאפפיל

 = לאבאק םשב םהיתומש תובית ישאר יפ לע םהל וארק דנאלננע ינבו
 וקיפהו וייואמ תא ונתנ , ךלטה בל תולאשמ לכ תא ואלמ םהו ו םוירעטסינימ

 ובשחנ אל תוקשעמ עצב לכו רֶפּכ , רתוש , ץראה םע וצצוריו וצעריו ,ומָמְז תא
 גיוודול ידימ רחש חקל ודוהו ודובכב ךלמה םג יכ ןעי , הסלקו הפרחל וא
 ךא .. דנַאללָאה ינבב םחלנ ךשא ויתומחלמב ול רוזעל הנשב הנש רשע העבראה

 , אושנ טנעמאלראפה ירש רוע ואלנ זא , ּהָצְק םורמ דע לראק תער התלע רשאכ
 תטלש טולשלו ותוכלמ אפכל ץמוא תתל אוה ףיסוה רשאכו ,  הקזחב ותא וביריו
 תתלו םתכ יצמאמ לכב ותלשממ תא ליבגהל םה ופיסוה ןכ , םירצמרילב
 תיסנכ תד ערכת ןפ .וארי יכ יהיו םתנומאו םתרלו םעה יטפשמל תומוצעתו
 תא שרגל ךלמב וציאיו , םצראב ילָאהְטַאק שיא ךולמב .טומתו תינאקילגנַאה
 אסכב הלחנו קלח ול יהי לבל תילאהטאקה תדב קיזחמה קראימ גָאצרעהה
 ןכ לע ,  םהל םמוקתהל ודי הלזא איהה תעב יכ האר ךלמהו , וירחא הכולמה
 לא וינפ לעמ (קרָאימ גאצרעהה) ויחא תא חלשל ץחלינ םנוצר ינפמ ונוצר לטב
 םתדוקפמ םהה םינשמ ירש תא ריסה ןכ ירחא . -- תווה רובעי דע תרחא ץרא
 בבל םֶכָח רבג ,ירוב םע טפַאש רשה תא םשארבו םהיתחת םירחא רחביו
 שלת א"ה תנשב) רואל איצוה אוהו , םעה ינבל עישומו רזוע היה רשא ַחּכ ריבכו
 דנאלגנעב חרזא לכ ןוכשי והיפ לע רשא (טקַאהסופרַאקסַאְעּבַאה) רקי קח (9
 תיב לא שיא לכ אבוי אל ויפ לע . עורז שיאו ץירע שיא לכ רחפמ ןנאשו חַמָּב
 והבעי אלו , אָלְּכַי הז המ לעו הז המל יולג רפסב םיטפושה ועידוי םרטב אָלּכַה

 ירש ובר רשא םהה םימיבו . טפשמה אסכ ינפל גצְי רשא דע םימי השלש וילע
 :רנָאלגנעב הנידמה תוכילהב תוגלפ יתשל םעה קלחנ , ךלמה םע טנעמַאלרַאּפה
 זוע לכב ואסכ דועפלו ודי יכמותב תויהל ךלמה וועָמב הקיזחֶה תתאה הגלפה
 הרגח הינשה הגלפהו + (101468) יךלטה תגלפמי םשב הארקנו , תומוצעתו
 לבל םהיתומתלמ תא םוחלל , םעה ינבו ץראה יחרזא ןימיל דומעל הינתמ זעב
 תגלפמי םשב הארקנו / םהל ותואי רשא רורדה יטפשמו םתורָתב ךלמה די ענת
 םעה תגלפמ :דנָאלגנעב ןהה תוגלפה יתש תואצמנ סויה דעו , (שְַָקָ) יסעה
 הטמו רושימ טבשב םתותנל וילע לטנ רשא םתירב לעב רותב ךלמה תא ובשחי
 טבשל רושימה טבש תא רימהל ןיהי םאו ,וילע ונתנ רשא תוכלמ דוה תחת םענ
 וממוקתי םא םעה םשאי אל זא , ץראה ץורעל םילבוח הטמב םענה הטמו לזרב
 , ותוצירעיו םכלמ תא ושידקי ךלמה תגלפמו -- וכרדמ 1בּוש דע הפושח עורזב ול
 הבוחה םעה לעו ., ול םה םעה רימ אלו םיהלאה דימ ּורּוהְו וע יכ םטילחהב
 ינפל תודחא םינש . -- שּורֶדּו רּוקַח ילבמ ויתוצמ לכל בישקהלו ולוקב עומשל
 ישאר תא רימשהל הנאות זא םאַצֶמב ךלמה תגלפמ די הָמָר , ינשה לרַאק תומ
 תולשל ויִתֶא לעו ךלטה לע רשק וא ורשק םידחא לעילב ינב יכ , םעה תגלפמ
 ו םעה תגלפממ םירשה ישאר לע איהה המשא ןיָע ואישה ךלמה הנלפמו , די םב

 לע
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 ימיב . רש .תוחראו קרצ ילנעמב תבללו ותבושמ תא בוזעל התכות רסומל ול :יה
 הצרפ תחקלתמ שאו דנָאְלגנע יבשויב וקבר םינמאנו םיער םיילח רשא םהה העד
 חמשיו ותדמח לכה ןּופס ךלמה בשי ,ריעה יצח לכאתו הריבה ןָאדנָאל --

 ירשו םימתרפה םע םינגונו םירש תקהל לעו םינמש התשמ לע גנעתוו ליג יל
 רש .לעו ו ץראה יבשוי לע תללוחתמה הלודגה הערה לא ובל תש אלו / ורצח
 , ושפנ תואת יעותעת לעו םייחה יעושעש לע רֶָּפ ושוכרו ונוה תא ,ומע תב רבשו
 הנפ זאו , תומוצעו תובר תובוח וילע סימעיו םירחא םיכלממ בר ףסכ דוע הול םג
 תא תואלמל .בהז יד ול ליוהלו אצומ ףסכל ול איצמהל  טנעמַאלרַאּפה ירש לא
 ואַלְמ אל םהה םירשה ךא , םימוצעהו םיברה וישונל םלשלו קרה רשא ורצוא
 אושנמ רבכ סמ םהילע ליטהל ץראה םע לע םניע הסח יכ , ובבל תולאשמ תא
 -- ורשב תוגטעת ילבהו ךלטה שפנ תואת תא תואלמל םהילעמ םרוע טישפהלו
 0 רובָּב תא :םכַב רוכמיו ן ּושעְי אל רשא םישעמ תושעל ךלמה רכמתה זא
 ותד תאפג ,תפרצ ךלמ רשע העבראה גיוודול לא ּהָרקִיו ּהָנְַח תאו
 םישנאה תפרצ ץראב ובשחנ םהה םימיב יכ .ףסכ עצב דעב רכמ ותנומא+
 םיליבשמו בל ישנאל , תילָאהטאקה תדב תיטנָאטסעטארפה תד תא ורימה רשא
 איהה הערהל ןתנ לראק ךלמהו , דלחה תוכילה תאו הלכשתה תא ךּורע םיערויה
 רברה ללגב תפרצ ךלמ גיוורול ול ןתנ רשא ףסכה ריחמב רנָאְלגנעב םג םיכלהמ
 תר תרוסמב אוביו ותד תא בזע , ךלמה יחא , קראמ גָאצרעהה . הזה
 ובבל ברקב קילאטַאק היה לראק םגו , םעה לכ יניעל םיאמורה םילאהטאקה
 רשאכ ךא . תינאקילגנאה .היסנכה תדב קיזחמכ םיאורה יניעל שפחתה יכ ףא
 יבשוי ופיסוה ןכ , ומזיצילאטָאקה לא םדי תתל טראוטש תיב לכז לראק ףיסוה
 תילאהמאקה תר ילעב לע . הרידאהלו הלידגהל , םהיתובא תדב קיזחהל 2
 תבצמ וביציו , הריבה ןָאדנָאלב הרעבה תא וריעבה םה יכ המשא ןוע ואישה
 ןורזב ושַע רשא הלודגה הבעותה לא םלוע תרכזמ תויהל תרק ימורמ יפג לע ןבא
 רשא רע וטקש אלו ותנ אלו םהינתמ זועב ורנח טנעמאלראפה ירשו .  םבבל
 דּוכב בשי אל ץ תונוהכה תחא לא ילָאהטַאק שיא ברקי לבל םטפשמ רואל ואיצוה
 היסנכה תדב םיקיזחמהל קרו ,הרשמו הדוקפ לכ ול היהת אלו טנעמאלראפה
 ינש ו .הצעומה תיבב םירש תויהל הקרצ שי  תיטנאטסעטארפהו תינאקילגנאה
 םימיה "לכ הנהו . -- תנייהת םריב קר ץראה תורוקפ לכו , תונידמה ירשו םיליחה
 ,(םוירעטסי נימ) םינשמה ירש שארב ןֶאדנערַאלק ראפמה רפוסה ססונתה רשא

 ותור תוצירעו ובל תורירשל רכמתה אלו ושפנ תואתל תולובג ךלמה דוע ביצה
 תעל ותשרגיו ךלמה יניעב אוהה םכחה רשה שאבנ רשא ירחא ךא , שמשה יניעל
 א"ה) הֶפיעה ושפנל חונמ שקבל תוירכנ תוצראב ותנעשמ לע דדונתהל ותנקז
 קש ו ססחו לוע לכ שעיו ןינפ לעמ תשובה הוסמ תא לראק ריטה , (1669 ט'כת
 ופיסוה ו ךלמה | םהב רתב רשא םינשמה ירשו . רוצעמ ןיאב רשוי לזגו טפשמ

 : םהיתומשו םישנא השמח ויה םהה םירשה . ּוסְלָּפ ץראב םהירי סמחו ,הרס דוע
 דראפפילס
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 ומיקה םהיתחתו \ ,םושרגיו -םיליחה ירש" םהב דרחנ .יכ :; םתלשממ -לע םימו
 הצנמה היה טרעבמַאלו ,  יץרא .ינגָמ .תרבח* םשב:םיבוקנה- םישהת- םורש
 תגהנה רבד לע םעה :ירש ומחלנ רשא:םהה .הבירמו הכובמ ימיב-הנהְו :;(םהולע-
 םירשהמ טג ץראה םעמ םיבר ינוע טעמ טעמ וחקפנ ,הלשממה ירטשמו הנידמה
 םיטפשמו םייח יקחו :, ץראב םירשי םירדס ונזכי ךלמ ךולמב קריכ תוארל םילודגה
 תרכ :,רואל הזה לודגה :.רבדה תא איצוהל . -- .םימי ךראל וחדועתי םיקירצ
 ל ןתיו , דנַאלרדינב זא םשי רשא טראוטש לּהַאק םע רתפב תירכ קנָאמ רשה
 ןיפצה ובבל יכרעמ תאו- , והשעמ :תא ריתסה םירשה לכ יניעמ ךא :, תוכלמ"דוה
 תיבב שרעבפַאל רפ ָא הזה ףשה  תולובחת ופ לע = .וּבחב :קומע קומע
 ,ץרא ינגמ תרבח םשב" םיבוקה םירשה ּושְרּוג ,םירופאה
 םישדחה םירשה . ט נעמ ַָאלרַא פה :תיבב .תבָשל ומה םישדח ירשו
 ,'(0ע811160) ךלמ תכולמ .רחא ּהְנִו ופסכְנ רשא .בבל ישנא .םתיברמ ויה םהה
 תא כשויו .,ןושארה הדובכל טראוטש-תיב תתפשמ תא- קנָאמ בישה :םהירי לעו
 דיבכי לבל ומע הנתה םרטב לודג ןוזפחב הנאלגנע תכולמ אסכ לע ינשה לּהַאק
 ינפל םעה ינבל חיטבה אל לראקו ,דנאלגנע ינבל באכ יהיו ץראה םע.לע וחי
 ,(4ז86010) ולו ויבאל ואטח רשא םישנאה לכל חולסל םא יכ ןָאדנָאל ירעשב ואוב
 יהיו 1660(.  אמ 29 כ"ת א"ה) עירפמ ילבמ 'ותנומאו ותדב תכלל שיא "לבל תתלו
 ךלמ .תעורת :ותארקל םעה לכ, ועירָה : , הריבה :ןֶאדנָאלב שדחה ךלמה עוסנב
 יתש תא םג רמש אל הזה שדחה ךלמה ךא :..ןוששו הלהצבו הבהאב והולבקיו
 ותבשב יכ :. ןאדנאל ירעשב ואובב דנָאלגנע יבשוילתיטבה השא תוחטבהה
 לרַאק ויבא לע .תומ טפשמ וצהה רשא :םישנאה לכ ןוע דקפ : הכולמה אסכ לע
 עירכה םהמ םישנא הרשעו ,/(ךעדרָאמסגינָאק) ךלמ יחצרמכ םעושריו:,ןושארה
 ילעבמ ויה םהה םישנאהו ..ויבא-ימד תא םהימדב רפכל חבטמ תמב לע חבטל
 םיליכשמ םירובגכו , הגרהה םוקמ לא בבל תחונמב :וכליו :; םינאטורופה תיסנכ
 ךלשָה ןכ ירחא .  םהינפ:רוא וליפה: אל ןורחאה עגה דעו .; תומה תארקל ודעצ
 ועיקויז /ותוצמ:ופ לעו ינשה לרַאק .ובהוא יריב :בעתנ רצנכ ורבקמ לעוומַארק
 רוב דע. ןושארה לראק תא וייחב ףדר רשא ללגב םעה לכ יניעל ץע לע ותוא
 תדובכ לאו הָנִּכ לא הבשוה (עכריקעכילפָאשיב) .םיִנהְכה ישאר תיטנכ . תחש
 " םדמעממ .וסרהנו .םכצממ :תינש וחהנ םינאירעטיבסערפה ינהכו :,ןושארה
 : . הזה שדחה ךלמה יפ

 המת- --כ'ת א"ה ינשה לרַאק) םינורחאה טראוטש תיב יכלמ :ינש (6
 ./(1685--1688 ח"'מה--ה"מת א'ה | ינשה .בקעיו 85

 טמשב תוגונעת ףדור  ,-בּובְְו זָחּוּפ :, תעד לק היה ינשה לראק 8 8.
 תירחא ., דנאלננע יבשוי תא וימיב ואצמ תובר תוערו , לבתה תורמח יעושעשו
 לע םג ולע וגרתשה רשא תומוצעהו תוברה תואלתה סנ .,תמויאהו הארונה ויבא
 אלו ,,גיתונועמ רמתשהל ויניע תא ותקפ אל , הכולמה אפכ.לע בשי םדמב וראוצ

 ויה

: 
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 ישסה ירבדבו :, דנאלגנעל םידוהיה תביש תא םעמשב ופצקתיו ונגריו ונילה-
 שרחל רשע העבראב הרצע ארק לעוומָארקו . םנורתו םנואש תא חיבשה :אוהה
 תודא לע ץעיתהלו דום קיתמהל הפסא :ףופאיו :/ (1655 ו'טת א"ה) רעבמעצער \
 ,(ןעטסירוי) ןידו תד יערוי םימכח םישנא ינש ובשי איהה הפפאב הזה רבדה-
 תא לעוומָארק לאש  הנושארל . (םירצונ) םיגהכ רשע העבראו םיחרזא-העבש
 , 3 התוא רוחסלו הב רוגל רנאלגנעל םידוהיה ובושי יכ רבדה ןכתי םא+ : םהיפ
 רבד ואצמ אל םיחרזאה םג ,ןידו תד םיעדויה םימכתה יִנש ונע , 9רבדה ןכתי?
 ןכ ירהא ,.רבד ורבד אלו ושירחה םינהכהו ,  הזה ךרדב הנטשל דומעי רשא
 םידוהיל ןוישר ןתני םהיפ לע רשא םינפואה תודא לע : םהיפ תא לעוומָארְק לאשו
 ורבה :םינהכה :  תוערה וגלפנ תאזה הלאשה רבד לע הנהו  ,דנָאלגנעב תבשל
 סימעהל ורמאיו , םידבכ םיפמ םידוהיה לע וליטיו ,םוי רשע העברא םהירבד+
 לעוומָארְק שפנ ךא ., הזה ןוישרה דעב םישקו םיזע םינפואו םיער םיאנת םהָיְלע
 ,וינפ לעמ םחלשיו םב ופא רחיו ,םנוא תובשחמו םנורז ירברו ברה םגהלב הצק

 םידוהיה ינפל דנָאלגנע ץרא ירעש תא חותפל וינפלמ ןוטלש רבד איצוהןכ ירחאי
 ץרא לא ורהנ יכ ,םידוהיה לע שרח רוא הלע האלהו זא ינמו . הב זחאהל
 םינש הנמש ךשמבו , רנאללָאה ירע רתימו םררטשמאמ לודג להק איהה הֶכורב
 לודג הלפת תיב םהל ונב ינשה לרַאק ךלמה ימיב יכ דע םוצעו בר םרפסמ היה
 , םיזיגוטראפהו .םיררפסה תלוזו ,  (1663 ג"כת, א'ה) :ןֶאדנָאל ריעב םידי -בחרז
 לא ןעלָאפ ץראמ םהמ םיבר דועו זנכשא ץראמ םג םיבר .םידוהי 'דוע :ורהנ'
 הלהק םהל וננוכיו / םיררפפה םהיחא להקמ ולדביו , הב ובשיו הריבה :ןָאדנָאל
 ונקיו םיתב םהל ונב :דחי  תולהקה  יתשו :. זנכשא תלהק םשב הבוקנה 'השרח
 תונאותב םמישאהל םבל תא וברע אל םהיביוא ףאו , םדגנ םמוקתמ ןיאו םיסכנ
 ךלה אל עצבה ירחאו / ךשנב ונתנ אל םפסכ תא , םמחו לוע לכמ ורמשנ יכ ,אוש
 לכבו , םשפנ תא ויחה ןהילעבל דובכ תונתונה תודובעו םידי תכאלמב ךא ..םבל
 ןוילע רפחב:הלא ונימיבו .. ץראב הלהתלו.םשל ויהיו שורדל וברה תעדו המכח
 ייוג לככ וברקי תרמשמו הנוהכ לכלו :,:תאזה הכלממב חטובו טקוש לארשי םע
 = . .טפשמל ובשי טנעמַאלרַאּפה תיבב ףאו , ץראה

 , ותלשממ תא ונב לעוומָארק דרַאכיר שרי לעוומַארק תומ ירחא 86 7.
 .ליחה רובג והיבאכ הלשממה ןסרב זוחאל חכ רצע אלו םידי הפר היה אוה ךא
 ,ויחאב שיא דנאלגנע ץרא תורפומ םינתיאה השלש וביריו םימיה וכרא אלו
 תירחא . טנעמַאלרַאּפה ירשו , ליחה ישנא ירש ,  לעוומָארק דרַאכיר םה אלה
 םילודג םירש רועו טרעבמַאל םשארבו ליחה ישנא ירש יכ התיה .אוהה בירה
 תיבמ טנעמַאלראפה ירש תא ושרג םדי םצועבו ,םביר ישנא לע ורבג  ,והומכ
 םוזעיו םירָצמה ןיב אב לעוומְארק דרַאכירו 1659(/,  לירפא ט'ית א'ה) הצעומה

 . רכנ תמדא לע ולגר ףכל חונמ אוצמל וצראמ סניו ותלשממו ותרשמ דוה תא
 \כיאה אל , ליחה ישנא ירש ומיקה רשא שהחה טנעמַאלרַאפה ירש 'םג ךא

 םימי
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 1 איהה תדח תא ריפי ימו : , םימיה לכ הילא בורק יתלבלו איהה ץראה לובגמ
 םלוע תביא רשא םעהו , םעה ןוצר ילבמ הזה רבדכ תושעל חכ וב ץא ורבל ךלמה

 חרפת חורפ םידוהיה יפ לע יכ ןנובתהלו ןיע חוקפל ובָא אל ;םידשו'ה לע
 ונרק םירהלו איתה ץראה רחסב השרת חור תַתַפָל םדי לֶאל תויהב םתדלומ ץרא
 יכ ּווקיַו הוקת חתֶּפ םודוהיה ינפל דנָאלגנע ררמ חתֶפ םאתפ הנהו . -- דובבב
 רבג :אוה הוצמו ריגנה לעוומָארק יכ :,  תולגהל םתתלצהו אובל םתלאש הבורק
 חמצת ונממ רשא רבד לכ תושעמ לדחי אלו המזמ ונממ רצבי אל רשא זועב םכח
 טנעמאלראפה תד םישי ונוצרו ונואב רשא שיאה אוהו , דנַאלגנע ץראליהבוט
 םיבשויה םידרפסהו םיזיגוטרָאּפה םידוהיה ונפ וילאו . םילשי ותמכח תצעו ,ןיאל
 םדרטשמאב ווה רשא ויבאלמ ידי לע םתלֶאש ירבד תא וינפל ושיגיו םררמשמאב
 בישהל לעוומַארק רתַא אלו .םרשעו םרשי ,םתמכח ללגְב םהב םשפנ הקבֶד שאו
 םהיצקמ דחא שיא וילא תולשל םשקביו ויניעב ורשי .םהירבד יכ םירמא םהל
 םדרטשמא ידוהי .ורתביו ,  רואל הזה לודגה רבדה תא איצוהל ודי תא תואלמלז
 שיאהו , לעוומַארק רצחל ותוא וחלשיו , לארשי ןב השנמ יר לודגה םכהה ברהב
 רשא לארשי שיא ןב לאגוטרָאפ תריב ןאבָאסיל ריע יזוילימ היה / אוהה השנמ יד
 רובב ותמצ , לזרב ילבכב והונע , הערל הערה םניע:וב ומש ןאיציזיווקניאה יטפוש
 ורחא םידוהיה תרותב קיזחהל בש רשא לע תומ תוקוצמ לכב והוקיציו ויוח תומלצ
 , הצר יצח לכ וב םתולכ ירחאו :, תרצנ תרב םיצירע ידי תקוחב הרימה רשא
 יה, , םדיט טלמהל חילצה , ול רשא לכו ושוכרו ונוה :, ובהזו ופפכ םדרש ירחא
 .הב בשיו םדרטשמא ריעל אוביו , איהה האמחה ץראמ חרביו ;ללשל ושפנ ול

 תרות והרמליו , לארשי ינומא ימולש יכרב לע והלדגיו ונב השנמ תא דנח אוהו
 רלע יכ האר וגבל תחמשלו , והדמל תונובת ךרדו תונוש תונושל םג . 'ה תאריז

 לוגד היה יכ דע לודגו ךולה ךליו ,וליגכ רשא םירענת לכ לע המכחו הרותב רענה

 םידיגנ רבדלו ומע ינבל ףיטהל םינמאנ תפשו םירומל ןושל ול ןתנ 'הו ,הבברמ

 דובכ ול ונתנ םירצונה ימכח סג יכ , םדבל םידוהיה ימכח .אלו :הדעו להק .ךותב

 סויזינָאיד םכחה היה םהמו ,ודיגה ץרא יוצקב ותלהתו , ומש ולדניו רדהו

 ,סויטעוה ,  סואעלרֶאב רָאפְסַאק . , טרָאשַאב לאומש , סויטָארג ָאגוה , סויסאפ

 ןושלב ;תירבע תפשב ול בר הזה ברה .ידי . םילודגו סיבר םימכח דועו קָאְקַאפ

 םירפס רבחיו ,ןהה תונושלב ריהמ:רפוס טע ושעו , תימורו תיזיגוטרַאפ , תיררפס

 תמכתמ ומחל איבה אל ךא , ללהמ אפור היה םג , המכחוזהרות םיאלמ םיבר

 סופד הב ול היה .יכ , וסופה .תיבב אצמ ודי תיחו , םנח אפור היה יכ , האופרה

 הזה לודגה שיאה תאו .ךרע יריקי םיבי .םירפס ונממ ואצי רשא ראפמו חבשמ

 ,ויניעב ןח אצמ , ולכיה לא ואובמ יהיו , לעוומָארק לא םדרטשמא ידוהי וחלש

 תלאש תא אלמי רשא דע טוקשי לבלו חוני לבל :והחיטביו וירבד לא ונזא שח

 ךורעלו חיכוהל דנָאלגנע יבשוי לכל יולג רפס וא סיפרה השנמ ידו, םידוהיה

 \ יי . םידוהיה ילגרל םצראל .הנאבה רשא תובוטה תא םהינפל
19 
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 םשפנ ךלהז םתנוכת לכל ועידוה הזבז. ,.(םהימודו לאקזחי ; קוקבח ומב) שדקה
 םג / םהה םיחשה לע וננריז וננולתה: םעה: ינפ .  םהישעמ: לכב  םהינפ- תמגמו-
 תומזמ: תא .םהידי. לע 'איצוהל-והיי לאל :ןיאז ותלחות הבזכנ- יכ האר לעוומַאהקי
 הער םתירחא רשא םיטפשמז םיקח\תתל םה'םיצמאתמ יכ דוע:ותוארבו- ובל:
 םעה תונולת :תא םיניע תוכל :1ל- הקל: ,/הירטשמו הלשממה-יררפ תא ;ךופהלי
 שרג ליחה  ישנא ירי תקזחבו ., (4653 רעבמעצער  ג'ית א'ה)-םהה םירשה לע-
 ט רע במ א ל לאהענעגה :השע:ןכ ירחא ',.טנעמאלראפה תיבב /חפתפהמ םתואי
 טנעמאלראפה תיבב שיא  תואמ עברא:/ובשו .םהיפ: לעו : ץראּב םישחח:םיקה
 איד) .םתניבו םתמכה :דיכ. ץהאה - םעל םיטפשמש םיקח  תתל  הרשמה-םֶרְיבְ
 וריבו רָאטקעטַָארפדדרַאל תויהל לע םֶקַה לעוומַָארקו :/(ט5אמ עדנעבענצטעועג
 םהה םיטפשמה :תאו .םיקחה תא:ו ת רו בגו: ו חכ ב: איצוהלןוטלשהא- זועה
 לע :ןוילעה .טילשו- בר :היה:'םג-, (טלַאוועג:עד נע בייאסי א: איד) .רואל
 לעוומָארק טלש  רשא :םימיהי לכ הנהו ,-- םוה" ליחו- השביח -ליִח- תואבצ
 םש ול שעיו ,ץראב הקרצו טפשמ השע :,רָאטקעטָארפ דרָאְל רותב רנאלגנעב
 ותיתח ונתנ :/ הקזחה ודיו :וזוזעו ושפנב העבטָה רשא הרשמה, תלוגס ., םונגב
 תוכילהב .וכרד םותו ,  תורחא .תוצראב םינזורו .ץרא יבלמ-ינפ-לע ודובכ תאריו
 , דנָאלגנע יחרזא ומע :ינב :יניעב ןח ואצמ :; םיחרזאה רחאב וייח-.יכרדַו ותיב
 בורכ םנמא , ותיערמ ןאצו ומע :תבוטל הנומאב והשעמ .לכ-יכ ותטביו וב ונימאיו
 תא תואלמל הברה רשאכו . ויאנשמו ויאנקמ:ובר ןכ ./ הנורמה תגהנהב ותמכה
 וינטוש וברה ןכ ; םראב רשיו חור ןמאנכ ותרוקפ תרמשמ וילע הלטנ רשא לכ
 םעה תלשממ יבהוא .תגלפממ :ויה םהה .םינטושה :,.וחור תא: ביצעהלו ומיערהל
 תא וררמ םהי* .(00צ866]4מ) ךלמ תוכילה יבהוא תגלפממ םג (רענאקילבופער)
 םענ תא שוחלו , הבוטב לוכאל והוחינה אלו  ,וימי תזחפטו .וייח תונש תיראש
 דגנמ ושפנ ךילשהבו ותרובגבו ותמכהחב הנק -.רשא הממורה ותרשמב החונמה
 דתפ םויו הליל , םימעזנה וינפ לע רימת הנכָש הכָשח הָנְנְע , רפסמ ןיא םימעפ
 ףעזו רס: תותשו ררוק ךליו ,ומרל םיבראה םימוצעהו םיברה ויררוצ  ינפמ ובל
 רבמעטפעס 3'ח"ית א"ה) וב רלונ רשא םויב תמיו , ותומ םוי רע ונובצעונוגי:ץחלב
 . -- ויתולילע לכבו ויתומחלמ לכב דימת חילצה וב רשא  םוי (8

 רשא ררפס :תולג הדוהי תטילפ לע רוא הגנ לעוומָאהק ימיב 8 586.
 תבשל : רנאלגנע ץרא ירעש םהינפל וחתפ) חותפ ודי לעו וימיב יכ , רנַאללאהב
 תואמ.עבראכ ידוהי שיא לגר ףכ הב הכרד אל רשא  ירהא הב זחאהלו הכותב
 ואב ; הרוראה ןָאיציזיווקניאה ברח , הער ברחמ וטלמנ רשא םידוהיה יכ , הנש
 הועאז םררטשמאב ורחב םתיברמו , הב ובשיו רדנָאללָאה הצרא דרפסו לאגוטראפמ
 םהל רסח אלו םידבכנ םורחוסו םירישע ויהיו , ירפ ושע םג ותילציו , ומל'בשומל
 אלורנימאה אל ךא : . םיוג רתס: דנאלגנעב רוגל ןוישר םהל ןתני יכ קח המואמ
 ידוהי:שיא/לגר דיגהל תה וטתנ טנעמַאלרַאּפה ירש יכ ןעז / םתלָאש אובתיכ

 לובגמ
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 - ופננ ,רעטפעצרָאוו די לע הללוחתה רשא המתלמבו ..םהמ םימוצעהו
 אלו וסנ סונמ םֶתיִרֶאְשו ברח יפל ולפנ םתיברמ , תומה: תואבצ ינפל ךלמה
 ףכל חונמ אוצמל פלג סניו ,גג לע דדוב רופצכ יהיו לראק-ררש זא .,ןנפה
 שופתי רשא שיאהל קתע ןוה וחיטבה טנעמאלראפה ירשו .,,רכנ תמדא לע ולגר
 רפסמ ןיא .תועוו תואלת ירחא , םיטפש וב תּושעַל.םדֶיב והרי .ףכב ותוא
 ינש ןיבמ וינש רועב .טלמתיו, תפרצ ץרא ירעשל .םידגבב שפחתמ . לראק עיגה
 וספרתה רשא דע דנאלְממֶאש יבשוי א ופכא דיבבה ק אמ םיליחה רשו...תוירא
 ועורח הקזחה ודיב ,לעוומארק נוב וב .רשא (קילבופער) טק תלשממ .תתת וע
 + רנאללאהַב םג דנאלגנע ינב זא ומחלנ ןהֶה תומחלמה תלוז .. ;- הונה
 , השביה תמחלמבכ ץ םה םיליבשמ  םירובג םיה תמחלמב םג יכ לכ 2 ותיבווז
 פמ ארט דחאה םש , םילודג םירובג ינש רנאללָאהב ופסונתה איהה תעב-יכ
 רשאו , םיה תומחלמב הרב א עורז םהל רשא ,.רעַשוירער .ונשה םשו

 / םירשימ ךלוהו םעה - ובהואמ ליח שוא 2 ילגנָאה 0 ינפל
 םידנַאללָאהה יכ התיה איהה המחלמה תירראו,דנַאלגנע רובג קנָאמ אבצה רש ינפלו
 א'ה) אוהה םולשה ריחמב אמ .תוברהלו דנאלננע.םע םולש תֶיְרַב תוהכל .וצחלנ
 ןהנ רשא םישקה םיקחה תא .םהילע לכקל וצחלנ םג ,51 רעב אוק
 רוחסמה םרוה םהיפ לע רשא (טקאסנָאיטָאגיפַאנ) .רוחסמה תוכילהב לעוומַארק
 הילאו , אפורייא רח תישאר התיה .יכ דע .הנושארבמ .הבהה .רתי דנאלגנעב
 25 םייאו ץרא יִסֶפאָמ םירחופה לכ ורה

 ירש ןיבו לעוומארק ןיב .הבירמ.,הררועתת . םהה .םימיה ךשמב < 5
 ךופשל רמאיו אוהה טנעמ זמאלרַאפהב ו ףא רחינ ,.ןותתתה טנעמאלראפה

 טנעמאלראפה ירש ףסאתהב םויה יהיו . רגאלגנע ברקמ ותיבשהלו ּופא-המח וילע
 טנעמאלראפה תיב תא בסל המחלמה ישנא וירודגל לעוומָארק הזצ ., רוס קיתמהל
 ,םיצוקש םהילע ךלשיו םהה םירשה .תא ףדגיו ףרָתִיו תיבה ךותב אב אוהו ,.ופיקהלו
 ירש לכ תא שרג זאו . , תיבה ךותב םה.םג אובל .וליח ישנאל .הוצ .ןכ יהחאו
 :םתוא ושרגבו ,.(1653 לירפא ג'ת א'ה) .םהה ליח ישגא .הרזעב .טנעמאלראפה

 ןקז אצ , אצי .: ינשה לאו , ! יךוכש שיא הזמ רוס ,-רסי = ; רחאה לא א
 לבל ארק ןכו ..! יםייח םיהלא ףרתמה התא תופרחל ךל : ושלושה לאו ,1 <ףאנמ
 אלָמ ןכ ירחא ., םדאה ינב תולזו םע ייוזבו םיללוה לעכ םהילע עיריו םהמ דחא
 יארי / תמא ישנא ויהי וילעב רשא שדח טנעמאלראפ רוחבל .ויצעויו גורש ודי תא
 םירשיה םישנאה לכ תא דנָאלריאו דנָאלטמאש ,דנאלנע ינב ופסא וא , םידיסחו יה

 טנעמאלראפה . לעוומַארק יפ לע טנעמאלראפה ירשל ורחבנ םהמו , םהכ-רשא

 (טנעמאלראפ ןעַכָאנְקנעטַאט) יִענָאבערַאבי םשב הסלקו קוחש חראב ארקנ אותה

 .הירידי ומש רשא (רעלדנַאהרעדעל) תורוע רחוס ותרבה ינבמ דחא םש לע

 ,..ירפפב םירכזנה תומשכ םהיתומש תא ּונְּכ םהה םירשה .תיברמ . -- עַנָאְּבְערַאכ
 שדרכה
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 והוכילמיו דנָאללָאהב זא בשי רשא חצרנה לרַאק ןב תא םהילא וארקיו זרהמ
 םרטב יכ ספא ,ינשה לר א ק םשב והוארקיו (1650 י"ת א'ה) ךלמל םהילע
 (6076888+) תירבה תרוסמב םתא אובל והוצירמָה ,ושאר לע תורעהו רזה ומש
 לרֶאק לע תוכלמ רוה ונתנ דנַאלריא ינב םג .  תירעטיבמערפה היסנכב סנָּבֶהּ
 שֶרשָמ לעוומָארק ךפה איהה תעבו . ויביואב סחלהל םתמחלמ ילכ ורגהיו ינשה
 תלשממו תישפח היסנכ ןנוכ התלפמ יעמ לעו , דנָאלגנעב הכולמה תוכילה לכ תא
 םשב תערוגה הבגשנה הרישה לעב ןָאטלימ עדונה ררושמה ..(קילבופער) םַע
 , ויניע רוא תא ןכ ירחא רבא רשאו (זירַארַאּפ ענערַאלעפ סָאר) ירובאה ןדע ןגי
 תולילע תא לעוומָארק עומשכ יהיו . לעוומָארק יפ לע םהה םימיב טפושו רש היה
 םעזב ץאניו , ךלמל ינשה לרַאק תא םהילע וכילמה יכ דנָאלריאו דנָאלטטָאש
 רובעיו | , דנַאלריאב םחְלהל הלחתב לעיו ,  םדימשהל וא םעינבהל רמאיו ,ופא
 ירתאו , ולגר ףכ ךררמ לכב תומש הב םשיו , ןשע תורמתו שאו םרבו ברחב הב
 ןיתחת ואב ,  דנָאלטטָאשב תומקנו תומחלמ תושעל ךליו איהה ץראה תא ובו
 ,רנאלריא יבשוי תא דאל רימשהלו גורהל ופיסויו םעה ירשמ םירתא םיליח ירש
 תיראשו ; הממש רברמל איהה הבוטה ץראה הכפהנ םינש שלש תפוקתל יכ רע
 רסוחבו םוריעב ורדונתיו הערמ ואצמ אל םיליאכ ויה בערו ברח יטילפ הינב
 הרוצע הבהל שאכ ו םהיחא ימד תמקָנ , םקנ תבשחמו / םהיתורוכמ ץראב לב
 ברחב ועורז תחנ תא התוארהל דנָאלטטָאשב ץרפ לעוומָארקו , -- םתומצעב
 םתונחת םוקמ:םהל ורצביו וחילצה רנָאלטטָאש ליח ךא , הפונת תמחלמו הפולש
 םיילח םג בער םג , השקח וברחב םוינרהל המזמ לעוומָארק תאמ הרצבנ יכ דע
 ספא . וצראל בושלו רנאלטטָאש תא בוזעל רמא רמג יכ רע והנחמב ויה םיער
 ישנא ייח תחמשב ואנק רנַאלטטָאש הנחמב רשא (רענידערפ) םעה יפיטמ יכ
 לפנתהלו םרצבממ תאצל אבצה ירש תא ּותַפיִו , וירשו לרַאק ךלמה תולשבו ליחה
 םתצע תא ושעיו םהה םיאנקמהו םיאנקה ירבדל ותפנ םהו . לעוומָארק לע ברחב
 ימורמ לע וב םחלהל םרצבממ ואצי םה יכ לעוומָארק תוארב יכ ! דָבִא ידע ויהיו
 םיהלא !םהילעמ םלָצ רפי + ושפנ תוצילעב ארקיו , הלורג העורת עירה , הרש
 (1650 י'ת א"ה תנשב) רעבמעצער שדחל ישילשבו ,! יסה ונמחלו ונדיב םריגסה
 .ר א ב 2 \ ד תמחלמ םשב תערונה המחלמה הללוחתה , לעוומַארק תא תדלוה םויב
 ! הָמְלָש רנאלטטאש ליח תסובתו , הממור לעוומַארק די התיה איהה המחלמבו
 אלמ ויפנכ תוטמ היהו רבעו ףטש םשמו , גרובנידע ריע תא זא רבל לעוומַארקו
 (דנאלטטָאש יחרזא) םירעמיבסערפה רשא תואבצה יהלא 'היכ , דנָאלטטָאש בחור
 לעוומָארק ןימיל דמע , הימרו ףנוחבו הלפתו םוצב , םתפשבו םהיפב קר והורבְכ
 ששואתה איהה תעב , -- ןוטלשהו חצנה תא םנימיל ךלויו םיצירעה וירובת
 ישנא םע רנאלגנעב ץורפיו רהמ יכ / םירובגב בל ץימאכ ,בר השעמ שעיו לראק

 . ויתומחלמ תא םוחללו ולגד תחת ףסאתהל הכולמה תוכילה יבהוא לכל ארקיו וליח
 םיברה םהיאנשמ לע רבגתהל םדי הרצק רוצקו וילא וולג רפסמ יתמ קר םנמא

 םימוצעהו 14 (ג'ה ע"יר) |
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 ;.םיאר יניעל םמתיו רסחתיו ויעותעת השעמ תא לעוומָאהק השע רשא
 "דודג םע םינאטירופה תירב ילעבמ םיליחה יריקפמ רחא אב ; םימוצעה ןיב םולש
 ויביוא המחלמה ישנא ירי לא והריגסיו 1 אָלַּכ תיבמ ךלמה תא חקיו ליח ישנא
 ירתא ,הזה ערה רבדכ תושעל הָמּוש התיה לעומַארק יפ לעו ותער ישקבמו
 תא םש עינבהל (1647 ינוי ז'ת א'ה) הריבה ןָארנָאלל אוהה ליחה ריקפ עסנ ןכ
 הנהו הנה השוע אוה יהיו . םיטנעדנעפעדניאה ידי תתת טנעמאלראפה ירש
 וצמאתה םירעטיבסערפהו , (1648 רעבמעונאנ ח'ת א'ה) טיוו יא לא טלמנ ךלמהו
 םירחא םיכלמ תעושתב חטב אוה ךא ; םולש תירב ומע תורכל םַתַכ יצמאמ לבב
 תע ריבעה הזבו , אוהה םולשה רבדב םיפיעסה יתש לע חספי) , םתרזעב ןעשיו
 אסכ לא בושלו רנאלגנע יגב לא תוצרתהל ודי לאל התיה רשא הנורְתאה ןוצר
 ורבד חלשיו ; לעוומַארק תאמ ךלטה לע הערה התלכ זאו . הנושארְבְכ ותוכלמ
 תפש לע דדוב רצבמ לא ואיבהלו ףכב ותוא שופתל המחלמה ישנא לא רתסב
 תוצמב ליתה רש ערי רפ אב זא ., ותדוקפ תא ליחה ישנא ושע רשאכו . םיה
 ירודגב והובבוסיו (1648 רעבטעצעד ח'ת א'ה) טנעמאלראפה תיב לא לעוומָארק
 רשא םירעטיבסערפה תגלפממ שיא רחאו םינומש הקזח ריב םשמ שרגיו ויליח
 תיבי = תורהט םשב ערונה הזה השעמה ירחא , אוהה תיבה יצעוי רוסב ובשי

 תא לעוומָארק סל , (קזַקַגחפ ו גנוגינייר סערירפ) +עְריִרָּפ ריב טנעמאלראפה
 טנעמאלראפהו , דנָאְלגנע לבב ורבל טילשה אוה היה זא יכ , ךלסה לכיהב טכשמ
 וארק הרהמ דעו . רצויה ריב רמחכ וריב ויה םיטנעדנעפערניאה תירב ילעבמ
 ךלמה תא םהינפל ואיביו םמולש ישנאמ םיבר םירשו םיטפוש ופסאיו הרצע
 הרעתמ ובדח ףלש רשא לע והומישאיו , ברח תונוע וילע ואישיו , יבשה תיבמ
 םיטפושה ינפל :טרַאוטש לרַאק ךלמהי אבוה םימעפ עברא . טנעמאלראפהב םחליו
 לעכ תומ טפשמ םיטפושה וילע וצרת הנורתאלו , ויתולילע לע ןובשחו ןיד תתל
 תוארתהל הכהא ול ונתנ םימי השלש . ותדלומ ץרא אנושו חצור , דגוב שיא
 הבטמה תמב לא לבוה םימיה תשלש ץקמ , תומל דתעתהלו םכרבלו וינב םע
 תפלעמ התיה איהה המָּבה , לָאהעטיוו םשב ארקנה ולכיה חתפ ינּפל ול הכורעה
 , םינושמ םידגבב םישפחתמ (רעטכירפראש) םיגרוה ינש וכצנ הילעו / םירוחש
 ואר רשא רפסמ ןיא דע םוצעהו ברה םעה יניעל המכה םורמ לע הלעוה ךלמהו
 שאר תא גרוהה רזג םאתפו , (1649 ראוונאי 30 ט'ת א'ה) הזה ארונה הארמה תא
 ירתא קרו , םבבל רחפ בורמ םיממוד ובציתיו ושירחה םעה לכו , ןזרגב ךלמה
 אוה הז : ארקיזללכ יניעל והאריו והפיניו ךלכה שאר תיציצב גרוהה זחא רשא
 ,םש םיבצנה םישנאה תובבר תובלמ תוקנאו תוחנא וצרפ זא י! דגובה שאר
 . םירורמת יכבו יהנ לוק םורמב ומיריו

 . (1649--1658 ח'ית -- ש'ת א"ה) לעוומָארק רעפילא (ם
 ,ךלמה חצרניכ דנַָאלְריִאו דנַא לט טָאש יבשוי עומשב יהיו 8% 4,

 , דנָאלטטָאש ישנא . הזה ארונה חצְרה לע לודג שערו ןואש םקו ושעגתיו וזגריז
 ורהמ

 7 ו בר של ו



- 708 - 

 סקאפוהאפ = , המחלמה ישנא לכ לע אבצ רש .תויהל לע םקָה .סקַאפְרתֶאפ
 /תרא'עש ו'ה ' .לעוומַארק שפנב הקבר ושפנו ליח רובגו ו בבל םכח היה הזה רשה
 1614771071" לעוומָארקו , םירואה טפשמב שיא ילאשי .רשאכ ותצעב לאשיו
 "ירש ורזג רשא איהה הרֶזגה תא םיקהל קיזחה הרְחָה ,םיטנערנעפעדניאה שאר
 ותדוקפ תא תתל ליחה ישנא הנחמ לא וימעפ תא םֶיִו , םשפנ לע טנעמאלראפה
 ירשל  םיצרמנ םירבדב חיכוה סקַאּפרתַאּפ ךא , סקַאָפְרהָא5פ דיב (ָאדנָאמָאק)
 קר יכ ו ךלמה ליח תא םליח ישנא וחצני אל לעוומארק ירעלב יב טנעמאלראפה
 לע / םרֶח םתמחלמ ישנא תא תובהל זוע ודיב קר , המחלמב הרובג םע עורז ול
 טה טנעמאלראפה ירשו ו ותרשמ תא שוטי אלו / איהה הרגה ןיִלַע לוחת אל ןכ
 יהיו , נָּכ לע לעוומארק תא ובישיו . (1645 ינוי 44 ה"ת א'ה) תבשק ןוא וירברל
 תיבב טילש .םג .המחלמב אבצ רש היה יכ ,  הלשממה חורב .םינש יפ ול
 רתיב רוע החקלתה םיחרזאה תמחלמ יכ התיה רבדה תירהא ...-- טנעמאלראפה
 ,יב עוזַאנ לצֶא ךלמה ליִה םע לעוומָארק םחלנ רשא המחלמבו , הלחתבמ וע
 שה תיראש םע סניו / ותלחותו וחצנ דבא .ךלסהו תחצנ הָבַמ ליחה ישנא תא הכה
 םע םיעסונ סקַאּפרהַאּפו לעוומַארק יכ ותוארב ךא . .דרָאּפסְקַא ריעל ברח יטילפ

 רמא רמָג / םפכב ותוא שופתלו התדר דע הילע רּוצְל ררָאּפְסקֶאל .לודגה םליח
 רחא ידגב שבלו שפחתיו ( ושפנ רע םימ ואב רשא שאונ שָיִאְב ְךְבַר.תושעל
 רנָאְלטטָאש לי הנחמ לא םינמאנה ויבהואמ םישנא ינש םע חרביו םותרשמה
 ותרלומו וצרא ינב תובלב התְבכ אל דע יכ ,התוק ושפנו , ינופצה מ םִנוְחה

 םבבל תא ותישקה דנָאלטטַאש יגב יכ ! התה ןכ - רשאכ ל ְךא ,וילע ולמחי
 םיקוחרה בלה ילרעו שפגה יזע םהינהכ ירבד לא דימת םנזא ןטה סה יב עי .,ול
 ומישיו ו וב ורמעתיו , םדיב ושפנ תא ךלמה רינפהב יהיו ן סתר וערי אלו הלמחמ
 םהינהכ ושרד רשא תוכוראה תושרדה תא עומשל םרי וילע וריבכיו / רמשמ וילע
 תונוע תאו ויתונוע תא ךירעהלו תיכוהל היה םהירבד ןכת רשאו תולפתה יתבב
 ראשנ םירעטיבטערפה תיסנכ תרוסמב ואיבהל םלמע לכ יכ םתוארבו ., ויתובא
 ותוא ורכמ יכ , וינזא יתש הנלצת ועמוש לכ רשא לעילב רבר .ושע ,לעמ
 וידנמו ויאנוש ידיב םכלמ תא וריגסיו .+ ןאדנאלב טנעמַאלראפה ירש לא ףסככ
 ותורפאיו היבשב והוכילויו וב וללעתה םהה טנעמאלראפה ירשו ! ותמחלמ ישנאו
 רנָאלטמאש ינבל איה םלוע תפרח -- ונידו וטפשמ ואיצוי רשא דע.קזח רצבמב
 .-- ! רנאלגנע ירשל תצג תמלכ םג

 םיבשויה ם ירע טי בס ע ר פה ןיב הבירמה התבר הכו ה ןיבו 5 3
 רשא / םיליחה ירש םיט נע דנע פע דני אה ןיבו , טנעמַאלרַאּפה תיב תבשב
 םיטנעדנעפעדניאה | ןימיל מע לעוומארק . םביר ישנא לע זע רתיו תאש רתי םריב
 הארתיו וינפ לע תודיסח הוסמ םש םיברה וילכנו ותמרעב ךא , הרתסל םהילע יהיו
 תעבו .'םהה בירה ילעב ןיב םולש תושעל ץמאתמה םולש ףדורו םולש בהואכ

 רשא |



 ובלא ב עב עב
 \ 5 2 ו 0 ל ה ו
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 < = קנב-ןנִאָמ ךשא םיסמה לכ םג ,םהה םירשֶה לא. בבל בוטב ןואיבתו ,ןתילתו רע
 לע םהילע ליפה רשא םימיאה לכבו ותרעג לוקב ועמש אלו המה לא תתל םעה
 .חולצה תאז לכב ךא ., הצפת שפנב םהה םורשה לא םיסמה לכ תאגתנ- ,.הככ
 טנעמאלראפה תואבצו ,רוחא וימחל תא ךיו המחלמ ךמלמ ותויהב / ןטקה ךלמה לח
 לוחה ינפל דומעל ולכו אל םאבצ רש סקע ססע פארה םע .םימוצעהו םיבהה
 לרָאְק .יתא .ןב ץלָאְפפמ ב ער פו ה -רבגתה .תונושארה תומָחלַמ.יתשבג .. אגהה
 תמחלמהל תינשה הנשב םג .וינפמ םפינוו .םכיו טנעמַאלר ואפה .לית.לע ואבצ ךשו
 ןע ד 8 08 ה רשיהו רובה רשהו ,ךלסה לוח ינפל טנעמַאלרַאּפה תואבצ ופגנ איהה
 .,רפהַע ,תרקיו ומש יער .לכו םעה ינב.לב וילט ולבאתיו איהה תעב אוה םג לפנ
 םיאנקמו הנומא .זע ליח-ישנא וילא.ףוסאיו לע ווָמֶארְה .רעווילַא .רשה םק וא
 עו םוסוס יבכור םג ,םהואמ .לבבו םשפנ .לכְב תיטנָאטסעטארפה םתה תאנק
 ינמו ו ךלמה ,לוחב םחלהל ךלוו ,הֶמחלמ .דיגנו אבצ השל םהילע .והיו .,המחלמ
 ..ולצ רסו-וחב םת יכ.רַע .רוסחו ךולה ךלוו וזועו וחצנ תא ךלמה בא .האלהו זא
 רָאמנעטסרַאמ די לע-ךלטה ליחב 3 םחלנ רשא הנושארה המחלמב
 - ךלמה לוח-תואבצ- תא ויתואבצ ותצנ ., (4644 .ילוי שרחל ישילשב ר'ת:א"ה)
 .תמחלמ-רובגל .ץראב לעוומָארק םש או אּוהַה .םויהמ ., הֶתְשָנ טכערפור תרובגו
 ואצמ םיַב א טי רופה תדע ,לחקו ן וימסוקתמ לב תובלב ןתותת ןתיו םילעפ ברו
 םתח-יטפשמ .לכ תאו .(עפאשיב) םינהבה ישאר .ירטשמ תא .העבל .ןוצר תע זא

 .םנ ;) ויתוקחו-היטפשמ  לכלו ןיוולַאק. תרּותְל תומוצעתו זע ונתיו -, ץראה .ברקמ

 :לע :תוחוקפ הייה םהיניע השא.(87804) תדה ישפוה חור ישנא םהל .ומיקה
 :תולפתה יתבכ ואב . לק הרחמו - ,היטפשמו . הירטשמ.לּכ.לעו תדה תוכולהת לכ
 תאו םיבָנעה תא ובילשיו .ו הנומת לבו למס .לכ .ו תומה לכו .םלצ לכ םהמ וריסיו
 םג -;רששב םיחושמה תונולחה תאו תובצמה-תא ורבש- ,הצוחה .םיידע ידע לכ
 . 4 עא םילָאתטַאקה וגוחי רשא םיגחה-לכ תא ותיבשה

 ישאר ודי -ן םיחצנמה הֶנחמְב םג.ןורמו בור ץרפ הההמ רע ךא 8 2-
 יירש -רוסב סשפנ חרשי אל / םינאטירופה תגלפמב רשא םילעפה .יִבְרו םורובגה
 :תישפח היסנב ילעב .תויהל .וצפחיו -, םירעטיבסערפה ומיקה רשא (רָאניפ) .תדה
 ילכש :והרוי - רשא-יפכ םיהלאה תא דובעי םהמ שיא שיא. ,תרה יטפשמב .םג
 רלוטו:רשא תורזגהו םיקחה-תא-תושעל ץחלי .אלו- , ושפנ.ךלהו וחור .תנובת יפכו
 ירפסב םיבוקנ םהת תישפח תד ילעב <. פתור לע. הלועה יפכ- םהילע תדה .ירש
 םירעטיבפערפה םע תולודג תומחלמ ומחליו ,םיטנעדנעפעדניא םשב םימיה ירבד
 ותפיו ,םהילכנכ ומירעָה-םהו : הזה רבדה תודוא .לע (1645 ראורבעפ ה'ת אה)
 םהירבח לכל יהי לכל םשפנ לע רוזגל.ןותחתהו . ןוילעה טנעמאלראפה .ירש תא
 איהה הרזגה יפ .לעו / טנעמַאלראפהב -םהל רשא הרשמה יתלוז תרחא הרשמ
 בוזעל = טנעמַאלראפה = ירש .דוסמ םה :רשא . ליחה .יריקפו . אבצה .ירש .וצחלנ

 רשהז :/ ןושארה  םמוקמ  לא- .בושלו .-םתרוקפ תא שוטנלו . םתרשמ תש
 םקאפרתַאפ
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 ,ויחצרמ לא ודי ןתנ ךלמה םג יכ ותוארב הזה ללמואה = ףארגהו .- - :ריצעויו ויבהוא
 טקש בלבו -- ! העושת ןיא םנימיב יכ ! םיבידנב וחטבת לא .: ובל תמהנמ ארק
 עגרה דע ונממ ותתונמו ותניב חור הרס אלו , חבטמה תמב לע הלע שפנ תחונמו

 ןהכהו ., -- (1641 יאמ 11 א'ת א'ה) ןזרגב ושאר תא גרוחה רזנ רשא ןורחאה

 תֶרּכ םינשה תופוקתלו , םינש שלש םש יהיו םירוסאה תיבב רפא ד יל ישארה
 יירש ושרג ןכ ירחא , -- שמשה יניעל חצרמ תומכ תמיו ןזרגב וילעט ושאר םג

 תאו ,  הנומאהו תדה ינינעב םג ץראב םיטפוש תויהמ םינהכה תא טנעמאלראפה

 / ןוילעה טנעמאלראפה תיבב הרשמה תלחנב חפתסהמ ושרג םישארה םינהכת
 -= וקל הפפי אלו םישארה םינהכה תיסנכ הלפנ האלהו אותה םויחמו
 הערה העט רנאלגנע שערתו הזגר הלאה םירבדה ירחא 8 7
 םירגה םיטנאטסעטארפה לע ולפנתה דנאלריא יחרזא םילאהטאקה יכ העמש רשא
 זא ואצמ טנעמאלראפה ירשו ,= שיא ףלא םיעבראמ רתוי םהב וחצריו םכוהב
 תאמ יכ םרמאב ; ויצעויו וירש לעו ותיבו ךלמה לע םעה ףא תא תויתהל הנאות
 יכ וחיכוה הזה רבדבו , אוהה ארונה חצְרה תא תושעל המּוש התיה וירשוךלמה
 ידבאלו :גורהל ורכמתה ךלמה ירש תצעבו םיפאשיבהו טספאפה תרותב םיכלוהה
 טנעמאלראפה ירש תאנשו,םתנומאו םתד ללגב םיטנאטסעטַארפה לכ תא דימשהלו
 תוכילהב םג וברעתיו תוכלמה ררג וצרפיו / םויל םוימ לודגו ךולה הכלה-ךלמהל
 .,ורבל ךלמה לא םא יתלב םהב הקרצו טפשמ לכ ןגסו רש לכל ןיא רשא:הכולמה
 הרשמה יהת םדיבו , תואבצ ירשו הכולמ ירש רוחבל םדי תא אלמל ךלמב וציאיו
 רוסאל וציו ./ תיחשהל דע ךלמה ףא םהב ההח זא . השביה ליחו םיה ליח לע
 לכמ שפנה ירמו םינפה יזע טנעמאלראפה ירשמ  םירש השמח םירוסאה תיבב
 'וסנ םהה םירשה יכ , המק אל ותוצמ ךא  וארייו םיבר וארי-ןעמל / םהיחא חתי
 לוקב טנעמאלראפה תיב לא םובישיו םעה ישאר לכ ופסאתה ינשה םויבו:;רטלמוו
 'פצשב בזע ן-םעהו םירשה וכ ודרמ יכ ךלמה תוארכ . הרובג תונע לוקבו העורת
 , וב םידרומהב המחלמ תושעל ברחל ארקיו קרָאי ריעל וימעפוםריו ולכיה תא/ףצק
 רוזעל אפורייא יכלממ הרזע שקבל דנָאללָאהל הל טלפמ שחתו החרב הכלמהו
 .לא םליח ישנא תא רבכ וחלש אפורייא יכלמ לכ:ךא : ויתומחלמב .ךלמה השיאל
 הזה ךלמהל רוזעל ולכי אל ןכ לע , הנש םישלש תמחלמ ימיב הכרעמה הרש
 לע היחרזא ןיב הזע המחלמ הכ ןיבו הכ ןיב הצרפ דנאלגנעבו- , טעטב וא ברב
 םיחרזא תמחלמ = תישארב םג הנותחתה לע זא התיה ךלמה די א .לֶראק ךלמה יפ
 ו'ח--ב'ת א'ה | םת ךלמה רצואמ יכ ,  הנוילעה לע טנעמאלראפה דיו המחלמה
 1642-16%6 - טנעמאלראפה רצואו \  הרצו םחל 'רפח  וליח ישנאלו = , ףסבה
 םג ו םדיב ויה ץראה תמורתו סכמ לכו סמ לכ יכ ,ויתורנ לכ לע ףסכ אלמ היה
 החפשמו החפשמ לכ / םרצואל דאמ בר ףסכ ובדנתה םהיתרפאו םעה ירישע לכ
 ו טנעמאלראפה ירש יריב םונתיו םחיתבב םיאצמנה םפסכ ילכ תא םדוב ואיבה
 לכו ןהיתועבצא לע רשא םידימצה תאו ןהינזאב רשא םיליגעה תא וקרפ םישנה
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 = ירעשב ואוביו לובג ורבעיו וצרפ , םצראב ךלמה ליח תא םידנאלטטאשה ובה
 ודי .הלזא יכ ותוארב ךלמהו , -- וצראב המח תורעסב ךלמב םחלהל דנאלגנע
 טנעמַאלרַאפה ימי תא שרחל םא יכ ול ךהא טלפמ אצמ אל ,  עוז הרבשת
 , טנעמאלראפה תיבב םבישויו םידבכנו םיבר םירש ףוסאיו , (1640ת א'ה) םדקב
 , ותקוצמו ותכובממ והצלחל רצב הרֶזָע םהמ שקביז

 : םשב םימיה .ירבד ירפסב אוה עדונ הזה טנעטאלראפה < 0
 6 ךלמהו ו םימי ךרא ל ררועתהו םק אהה יכ ןעי ,ךו רא ה טנעמַאלרַאפפ

 ישאר , -- םינפל םיטנעמאלראפה השלשל השע רשאכ ותאשמ ותידהל חב רצע
 השה ומכ םידומל ןושל ילעבו םילורג םירש ויה הוה טנעמאלראפהב םירבדמה
 דות לעוופָארק ,גירעלפַאה , פיללָאה , ןערפמַאה עדונה
 זועלו ךלמה תלשממל תולובג ביצהל םהינתמ זועב ּורגְת םהו ,םהומכ םיבר
 ץראה יחרזאל בישהל , (עפָאשיב) םישארה םינהכה תועורז תא עדגל ,ותלבי
 אשמ םהמ לקהלו הנומאהו תדה תוכילהבו הנידמה ינינעב םתורתו םשפוח תא
 תררוס ףתכ ןהנ םהה םימיה רע רשא הזה ךלמה הנהו . םירשהו ךלמה סמ
 ,רחא שָיאְל תאזה םעפב ךפהנ , הזבנ בצעכ | םהל זָביַו טנעמאלראפה ירשל
 ןזא םהירבד לכל טיו , הזה שרחה טנעמאלראפהב רשא םיצעויהו םירשהל עַנָּכַַ
 רשא םיבר םירבֶר ונממ לואשל ּושקה םהה םירשה תיברמ ךא ,ול רצב תבשק
 ךלמ .תעורתו (קילבופער) םע תלשממ התלשממ רשא ץראב םא יכ ונבתי אל
 ךלמה לא הזעה םתאנש תא טנעמאלראפה ירש זארה הרהמ דעו = הב ןיא
 תושעל םתמזמ לכו , תוכלמה תיב םע םהל םלוע ביר יכ ל ןיעל וחיכויו  וירשו
 ךומתל ךלמה םהמ שָרֶד שִרֶר דשא תחת יכ , -- תישפח היסנבל רבא תא
 , םידרומה דנאלטטָאש יבשוי תא עירכהל ודי לאל יהת רובעבל ףסבב ורי תא
 םחלהל םשפנ יכמוסבו םדי יכמותב ויהיו רתסב תירב םמע דוע ותרכ הז תחת
 ףארגה לע  םירבד תולילע ומש ןכ .ירחא | / וזועמב .םיקיזחמה לכבו ךלמב
 ער דיול ישארח ןהכה לעו  ,ונימי ריו ךלמה שפנ רידי דרָאפ5פארטס
 יחרזַאמ דורשל םיצמאתמ םה יכ המשא ןוע םהילע ואישיו , ובבל לסחמו ךלמה
 .'םה מ ינבו , תדה תוכילהבו הנירמה יטפשמב םשפוהו םתורח תא רנָאלגנע
 םהידי ובישי ךא םא םהיתולאשמ לכ תא תואלמל ךלמה םהל חיטבה אושל
 דרֶאפפארטס ףארנה קידצה אושל ! םהה םינמאנה ויבהוא תא תיחשהמו עלבמ
 תא חיכוהל הניבו המכת חורב םידיגנ ירבד רבדוו םוי רשע העבש ושפנ תא
 אוה רשי יכ םינמאנ םידע ריעה אושל ! םהה םירשה יניעל ותנומא תאו ותקרצ
 טנעמאלראפה ירש יכ ! ושפנ למע לכ אושל ! הנומאב והשעמ לכו ויכרד לכב
 רתח אוה יכ ןמא הנומא םיעדוי םה יִכ וטילחיו םתֶאשו םטפשמ ואיצוה ןותחתה
 טנעמאלראפה ירש םג ן אוה תומ ןבו םתורחו םשפוח תא םעהמ סומחל זוע לבב
 םותחיו םהירבד תא הרמה אל ובבל ךרמב ךלמהו , תומ טפשמ וילע ואיצוה ןוילעה
 רתבמו ושפנ רירי לע םהה םירשח ובתכ רשא תומה תד בתכ לע ותעבטב אוה םג
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 ףצקה אצי איהה תעב .. םהה םישרחה םיטפשמהו םיִקָחה לע ןנולתהלו הפ תוצפל
 : ארונ טפשמב טפשיו , ןירפ ומשו םינאטירופה , תיסנכמ םירפוסה דחא לע

 יתש תא תורכל , ( זה ק0זו551911000) םע לבק ןולקה תבצמ לע וביצהל
 רָבָד לע ול התיח תאו , ורלח ימי לכ וייח תא םירופאה תיבב תימצהלו ,וינוא
 םישפחתמה ןלּוחַמב םיכלוהה םיללוהה תאטה תא וב תיכוהל לודג רפס בתכ רשא
 םירברה לכו ,םיאורה בל חטָשל םיעותעת קחשמב םיקחשמהו (ןעקסאמ) תובסמב
 | . --,םהה םימיב דאמ םהב הקשח םשפנו רצחה ירש ושע םהה

 תובלב זר הרש ו ויטפשמ יכרדו ישארה ןהכה דיול תולילע 8 579:
 םהמ םומחל ץראה יבשוי לכ לע הערת הפקשנ םהמ יכ םתוארב דנאלגנע יחרזא
 םישעמה לע ושעגתיו וזגריו ,הנידמה תוכילהבו תרה תוכילהב םתורַתו םשפח תא
 םמוקתה , ףרד רשיו וועב םכח רבג ןע רפס אה ןָאהֶאיו ,ושעי אל רשא םהה
 רבדה תודא לע םיצרמנ םירבד םיטפושה נפל רבריו  תוינאה םמ לע המר ריב
 ןכ אל וירשו ךלטהו ובירב .קידצה אוה יכ ועריו םיטפושה וריכה יכ דע , הזה
 וכלה , םרמעממ רי ול ףאשיבה םסרה רשא םינאטירופה םעה יפיטמ , -- ושע
 יב .תערל םּואְרִו ץראה יבשוי לכ ינזאב שגב ורבדיו הבחרלו הכראל ץראב
 תונבלו ןושארה הדובכ לא םומזיצילצהטאקה תא בישהל איה הזה ףאשיבה תרטמ
 תובל לע המטשמה ערז וציפה םיצרמנה םהירברבו , רגאלגנעב ןמאנ תיב הל
 ילעב תורה יִשנָא לכו םישארה םינהכה תאו וירשו ךלמה תא םוטשל ץראה םע
 ץרא יספא לבמ רועי לודנ רעס יכ .האר ךלטהו . : תינָאקילגנאה היסנכה תירב.
 ו ותלסממ דחא לעש הטנ אלו וכררמ בש אל תאו לכבו , לוחי ושאר לעו ותלשממ
 תינאקילננאה היסנכה תד לע תא םהילע לבקל יל דנאלטמַאש יבשוי לע וציו
 םינהכה רחאו םויה יהיו . םהיתוקחו םהיטפשמ לכל םישארה םינהכה ירטשמ תאו
 (עכריקמָא) לוחגה הלפתה תיבב ויהלא תרובע תא רבע תינאקילגנאה היסנכהמ
 שערו ןואש סקו / אוהה הלפתה תיבב םידעונה לכ ושעגתיו ו ומפשמכ גרוְבְניִרעב
 וארק סעה לכו ,ילעבה תדובעי התוא וארק רשא איהה הירכנה הרובעה רב לע
 ! (טסירקיטְנַא) תישמדבירי ! טסיפאפי : אוהה ןהכה ירחא הכוטש המחבו לורג לוכב
 וארק ןכ ירחא . הלפתה תיבמ ,והושרגיו תואסכ וילע וכילשיו . 1 יותולקס 1 ותולקס
 (0 908481 דנוב) םהל רשא הנשיה תירבה תא ושדחיו וללפתיו ומוציו הרצע
 םירומלהמ .הליצהלו םתד תומחלמ תא םוחללי= םערז לעו םהילע הולבק רשאו
 תא ושרג זאו . יתירצונה תד לע םיטסיפאפה ולפט רשא .םיתיחשמהו םיעתמה
 ,הנתיאל םירעטיבסערפה תיסנכ תא ובישיו םצראמ (עפאשיב) םישארה םינהכה לב
 עומשכ . םתער שקבמו םתד ררוצ לראק ךלמב םחלהל םתמחלמ לכ תא ורגח םג
 רגאלטטַאשל ליח ישנא תואבצ חלשיו ופאב ןשע הלע , הזה ערה רבדה תא ךלמה-
 ינפל ּופנִנ ךלמה תואבצ ךא , םהה םידרומהו םיעשופהב תמקנ תומחלמ תושעל
 הרמז ירישב המחלמה הדשל וכלה רשא / הנומאה יזעו שפנה ירמ םידנָאלְטטָאשה
 רשא ירחאו . םתנומאו םתד לע רגעמ םשפנ תא וכילשיו ישי ןב רוה .תולפתבו
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 לוח ףגנ רשאכ יהיו .. םהיתחת םירחא םירש םשיו וינפלס םריסיו .ךלמה ז םהב
 ומחלנ רשא תוברה תומחלמה לכב | השב הכרעמב םיתפרצה ירובג ינפל ךלמה
 דנאלגנע רובכ םג , םֶנֶח סימכ וכפשנ ץראה סע םורמ ינבו םילגנאה ימרו , זא
 גָאצרעהה לע םתרכע םימכ שדחה טנעמאלראפה ירש וכפש וא , המלכל היה
 ידחפב והוריחפיו  דנָאלגנעב הלודגה הערה לכ התיהנ ורימ רשא םָאהניקוב
 ושפנ דמחמ תא ליצהל זע לכב רתח רשאו ורקיב דאמ ץפח רשא ךלמהו , תומ
 ונממ ולאש רשא .(2011080ם 01 ז1880) קרצה תלאשל רתענ , ויביוא ףכמ הז
 םרובכ תא םהל בישהל (1698 ח'פש א'ה) ןותחתהו ןוילעה טנעמאלראפה ירש
 םבבל םע רשא לכ תא רָּבדְל ןוישר םהל הל םג ן םֶתְרַשָמ רדה תאו ןושארה
 ךלמה :םהל ןתיו , םשוכר תא םירחי וא ךלמה םאלכי ןפ ארי ילבמ םעה תבומל
 הצרנ ןכ ירחא םיטעמ םימי , ותעבטב םותחיו רפסב בותכיו םתלאש תא
 םינגורה .תגלפממ ויתתת םירה ךלמהו ,.(1629 ש'פש א'ה) םָאהגניקוב רשה
 הטרָאווטנעוו סַאמִאהְט שיאה תא 0 0 ו ייטרַאפסדנָאטשרעריוו)
 הרשמ ול לצֶא םג , ךלמה יצעוי ןיב והמישיו , טנעמאלראפה ירשמ םירשה רחא
 , רנָאלריא תונידמב ע ביצנלו דרָאּפפַארטס ףַאְרְג תלעמ םרגל והוממורוו ןוטלשו

 הזה זעה רשה .םיהלאה רברב שיא לאשי רשאכ והיפ תא לאשיו ל
 רוה ווזעל תומוצעתו.זע ףיסוהל וינתמ זועב רגת , עצב בהואו רובכה רחא ףדורה
 ירש תא שרגל והצעי ןכ לעו / םירצמרילב ליאו המצע ךלמהל תוברהלו הכולמה
 רשה רבדכ ךלמה שעיו ,ץראה ' לכ לע ורבל ךולמלו הצעומה תיבמ טנעמאלראפה
 ףסכל אּוצְמ ןעמלו . אצי ותאשו וטפשמ ונממ קרו , ץראה םעב ורבל ריו הזה
 סכמ םֶש םג , םהיליצאו םהישאר ןוצר ילבמ םעה לע רבכ סמ סיטעָה , אצומ
 ותוארבו .. הלאכ םיבר םירבד רועו תירובה לעו חלמה לע ןייה לע , תורנה לע
 רשא םיסמה תא םַנָּכ לא .בישה / ףסכ ורצוא תא רוע אלמ אל ה לבב יב
 / םימיה תוברב וחכשנו ולטב רבכ רשאו םעה 2 םינושארה םיכלמה וסימעָה
 ףיסוה , םעה חור תרומל הלא לכ ותושע ירחאו . ?תוינאה סמ> אוה םהמ רחאו
 ואָכְרְבו ת ינאקילגנאה היסנכהל ץמא רוע ופיסוהב םחור תורמהל .רוע
 רשא , םינאירעטיבפערפהו םינָא טירופה תיסנכ תא וילגר תחת
 שרש כה (עצטעודנורג עשיטַארקַאמער) םעה תלשממ יטפשמ לע םהיתועד
 רבדה תא איצוהל ןֶארנָאלמ ףאשיבה ד יו ל ידי תא אלמיו , ץראה יבשוי תובלב
 (ףֶאשיבצרע) שאר ןהכל והמישיו הרשמה יתמב לע רוע והביכריו , דואל הזה
 תישאר יהתו , ךלמה תומזמ תא עצבל 2 זה הרחה הזה שיאהו . ירוברעטנאקמ
 תולפתה יתב תראפת תא תוברהל , ליואפ "תלפת תיב תא תינש ךנחל והשעמ

 לכבו רדהו ראפ לכב םתוא ראפלו / בהזו ףסכמ םיקוצי םירצונה ישורק ימלצב
 םינָאטירופה (רעגידערפ) םעה יפיטמ לכ תא ףדה ןכ ירחא ו םיירע ירע
 תאו םעב םידורהו םיטפושה םינהכה ידי. תא אלמיו , םתלחנמ םשרניו , םבצממ
 וע םשפנב וביהרי רשא םישנאה תא "ירזכא רסומ רסיל ץראה יטפוש רתו ירי

 תוצפל
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 - תפרצ ךלמ לא הנָפ בקעי ךלמהו . -- איהה תונתתתהה תא תֶּבְשַיו רנאלגנעל
 הליבגה טעבַאזילע .הכלמה (3 , השאל ונב לראקל ותב הטירנעה תא הקיו
 לדג ףא / ןוזר תפיאב תורח םהל רמתו טנעמַאלרַאפה ירש תרשמ תא ראמ
 איצוהלו הרצוא תיב לא הברה םינבהל התמכחו התער םג הָדוה ףקותו התלשממ
 םירשה רובכ יניע תורמל הללוע רשא היתולילע לע םג הבהאב ּוָּב ,טעמ
 תלוכי תא םוי םוי לָּבִגיַו אוה םג הכרד תא בקעי ךלמה זותאב יכ ספא .םהח
 לא םיאבה תלוכרמ ינימ לכ לע רבכ סמ םג רוע ומושבו . טנעמַאלרַאּפה ירש
 . הזע הנולת וילע וניליו םעהו םירשה ול וממוקתה ./ הנממ םיאצויהו רנאלגנע
 טנעמַאלרַאּפה ירש תא םעפ רחַא םעפ שרג אושל , םימיאב םתוא ריחפַה אושל
 וילע ורבר רשא לע םירוסאה תיבב םעה יפיטמ תא רפא אושל , הצעומה תיבמ
 ,טנעְמַאלרַאפה תיבב הכולמה ירש ופסאתה רשא תע לכב יב !ולמע לכ אושל ,הרס
 םהילע ריעה זא . ויללעמ לעו ויכרד לע םלוק םוקמב ומיריו וילע ןנולתהל ופיסוה
 קרו ,םתא ידבע אלהי :  רטאל םהילע םיערה ותרבע שאבו ,ןתמח לכ ךלמה
 , ץראב םיטפושו םירש תויהל ירוהמ םכילע ליצאא ידסחבו יבוטב יכנא יכנא
 םישקה םירברה תודא לע .+ -- 7 ךלמה לא רזע קועזלו הקדצ דוע םכל שי המו
 םתקרצ תא חיכוהל רפסב תוביר ירבד ןותחתה הצעומה תיב ירש ובתכ הלאה
 םיקקוחמו םיטפוש תויהל טפשמה טנעמַאלרַאּפה ירשל קר יכ ךלמהל עידוהלו
 וילגרו וידו ךלמה םירי אל, םרעלבו ץראה םע לע סמ םּושל םריב קרו , ץראב
 טנעמַאלרַאפה ירשל ןוישר שי יכ אוהה רפסב בותכל ופיסוה םג ,הלאה םירבדה לכב
 םירופאה תיבב םתוא רוסאל ןוישר לכ ןיא ָּךלָסלְו ךלמה ןוצר דגנ םירבד רברל
 ערקיו ופאב ןשע הלע ,ךלמה רי לא .אוהה רפסה אובכ יהיו . -- הככ לע
 תיבמ םינפה יזע םירשה תא שרגיו םיערק רשע םינשל רפסה תא וידיב
 רפעב ללועל וזעונ רשא לע אלבה תיב לא םג ךילשה םהמ םידחאו , טנעַמַאלרָאפה
 םעה חור ןואש תא חיבשהל לוכי אל תאז לכב ךא . וזעו ונואג רדה רוה תא
 ןושארה לראק = לרַאק ונבו ויתובא םע ובכשבו / הגופה ילב וילע רעוסו ךלוהה
 ט'ת--ה"פש א'8 ךלמה יִכ , רוע זע רתיב םעה ושעגתה , ואסכ לע בשי ןושארה
 1695-1649 | < והובאמ רוע הברה רתי בבל בחרו םיניע הבג היה הזה שרחה

 תישאר התיה 2 אסכ לע ןושארה לראק ךלמה תבשכ 8 8%
 םתאשמ םתוא חידה םב ופא תזרתבו , טנעמאלראפה ירש םע טטוקתהל והשעמ
 חידה , ונוצר תא םישדחה םירשה םג ושע אל רשאכו ; סהיתתת םירחא רתביו
 תונושארה םינש יתש ךשמב השע הז לכו , םירחא םירש ול רחביו םתוא םג
 ךלמב המחלמ השע םג םיזנכשאה םיטנאטסעטַארפה ידיב ךמת אוה יב ,וכלמל
 בר ףסכ טנעמאלראּפה ירש תאמ שורריו (םָאהגניקוב רחמגה רשה תצעְב) תפרצ
 ונתנ אלו םהידי תא וצפק םירשה ךא , רואל םהה םילודגה םישעמה תא איצוהל
 תולוכרמה לע סמ םימעהל ותוא ונתנ אל םג , םהמ שרוד אוה רשא ףסבה תא ול
 רבעתה ןכ לעו , ץראה רחסל הזב עלבי לבל , הנממ תואצויהו רנאלגנעל תואבה

 םהכ
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 = ךא ..ןוצרבו הבהאב ותוכלמ לע תא םהילע:ולבקי רגבעבל השע תאזו / ץראה
 והחטבה:תא רֶמש אל , ודיב הנוכנ:הכלממהו הכולמה אסכ לע בשי-רשא טעמב
 הזב תוברהל - םילאהטאקה :לע דאמ: דבכ סמ םשיו "  זיתפש אצומ תא ללחיו
 הזב תתל םג , םתראפת תא לידגהלו םרישעהל , ויבהוא תדעו ויפנח רכש תא
 וירשל השע רשא התשמה ימי לע 'ריטת איצוה רשא םוצעהו ברה ףסכהל אצומ
 םישנא להקו . תיחשהל דע םתמח לעַתַו םילאהטאקה ףא וב הרח ןכ לע .וירבעו
 טנעמַאלרַאפה ירש תאו ךלמה תא .תימהל וצעיתיו רשק ורשק בל יצימאו שפָנ יס
 עגרב שא וב ותיִציו טנעמַאלרַאּפה תיב .ףתרמב ומישי רשא הפרש קָבָא ידי לע
 ואיצוה םרטב םיטעמ םיעגר ךא ,  .אוהה תיבה לא םירשהו ךלמה .אובי רשא
 דחאל בתכמ ידי לע םהה םיערמ דוסמ רחא הלַג , רואל םתסזמ תא םירשוקה
 , איהה המזמה תא (1603 רעבמָעוואנ 5 ץסש א'ה) טנעמַאלראפה ירשמ םירשה
 אל םירשוקה תצעְו , אָצְמיַו ברה שקביו , ךלמה ןזא תא תאז לגו רהַמ רשהו
 וירבתו / תֶָכ טפשמ טּפֶשְיַו ףכב שפתנ (אפֶע אפ .םירשוקה שאר , המק
 . ברח יפל ולפנ .סתיברמ ךא , ךלמב םֶחְלְהְל םרוס ישנא הא ותיסיו ּוטְלָמַַו וס
 םימעיו ךלמה תאמ ףצקה זא אצי דנאלגנעב רשא םולאהמאקה תדע לכ לעו
 ודְבְעלו םינמאנ םירבעל ול תויהל תינש ול עבָשַהְל םָצִיִרמִה םג / ףסכ שָנע םהילע
 יכ ןימאה וינִיע םורבו ובבל ּהָבְגַּ בקעי ךלמה (? .-- םשפנ לכבו םבבל לכב

 ןכ לע ו השאל ונּב לראקל תויהל התאי .ץראה יכלמ ישארמ .לודנ ךלמ תב קר
 שרוי ונגל ותב תא תתלו וב ןתתתהל ובל לע רברל ררפס ךלמ לא םיכאלט חלש
 זא ורמע םה יכ , םירורמת רנאלגנע יבשוי תא םיעבה הזה רבדה . השאל רצעה
 סג ,, ררפס ןיבו דנאלגנע ןיב םלוע תביא יכ ,  ררפְס ךלמב המחלט תושעל ןכה
 ללגב יב תאז םג ףאו ., םצראב הכְלכ יהת םילאהטאקה תונבמ תחא יכ ובא אל
 ךיררירפ לא העש אל , רואל תאז ותמזמ תא איצוהל ויניעמ לכ תא ךלטה םֶש רשא
 תרותב ותלשממ ץראמ שרוג רשא םיטנָאטסעטארפה יאישנמ רחא ונתח ישימחה
 .נָב לא ובישהלו ויביוא לכ ףכמ וליצהל זוז לוחב ול רע אלו , םילאהטאקה ידי
 ךלמה תא ןתחתהל ותוכלמ ירשו ררפס ךלמ םג טספאפה רתענ הנורחאל הנהו
 . עורפמו ןטש ןיאב רואל הזה רבדה אצי טעמ דוע יכ ונימאה םעה לכו , בקעי
 : םועותעת השעמ תושעל לרַאק תא ךלמה שפנ יוצְר םָאַהנְגיִקוב גָאצְרעהה הת זא
 לכוה לא דרפס ץראל עוסנלו ומש תא תּונָשְל םג םירחא םידגב שובללו שפחתהל
 וימולע ימיב רשא .בקעי ךלמהו .. םאתפ ותשורא תא (ןעשַאְררְעבְיא) ליהבהל ךלמה
 ןכבו . הז םיעותעת השעמ לא הצרתה תינָארה ותשוראל הזה רבדכ אוה םג השע
 ךלמ תריב רירדַאמ ירעשב ואוביו םירכנתמו םישפחתמ םאהגניקובו לראק עסנ
 השענ ., המה ימ םירשהו ךלמהל עדונ רשאכ ךא . םה ימ עדי אל שיאו , ררפס
 יב םפא - , םב ותמשיו םתארקל דאמ ולהַצ ךלמה ירש לכו ,  לודג דובב םהל
 יב דע , רצחה ירש וגיעב וחיר תא שיאבה רהמנהו זחופה םָאהנניקוב גָאַצִרעהה
 בשיו ךלמה ןב לראק תא חקיו גָאצרעהה ףא םהב הרח זא ,וב וסלקתיו והואנש

 רנאלגנעל
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 םירוהיהו :,רשע רחאה לראק ירחא וכלמ רשא םיכלמה ימיב החכשנו :ותותמ
 דיבה .יכ - , הלורנ הערב ויה :/ םינושארה :םימימ ןעדעוושב דוע והאשנ .רשא
 ..םינושארה םימיכמ דוע- הבהה רתי 0% םלָע תא םירעוושה

 <, םרַאּומש תיב ב יבלמ שורגו דנַאלגנעב .הנולמהי תורמת +
 תנש דע 1603 ג'סש א'ה תנשמ .ןושארה בקעי) םינושארה טרַאומש תיב .יבלמ | 6
 ..(1649 ט"ת א'ה תנש רע 1625 ה'פש א'ה תנשמ ןושארה לראקו / 5 ה'פש אה

 ןושארה בקי = םירי הָפְר היה , טראוטש םירמ ןב ןושארה בקעי 8 6. |
 ה'פש=ג'סש א כר רנזא העמש ותורלי ימיב . בּובָנ שיאו יִאְר רַצק ו לא ן ןיאו
 1007-4625 = לע םירעטיבסערפה .תָנָלְַממ םעה יִפִטַמ ובר רשא תוביר ירבד
 דימת הגשו אוה םג םכרד וָחֶא ןכ לעו ו תירצונה היסנכהו תרה יטפשמ תורא
 לכ .היטפשמו היסנכה תוכילה לע תובושתו תולאשבו םיתרה םיַחּוכוה תבהאב
 , םיערמו תומכחב הקזחה ודי תאו ּולְרָנ תא לכ יניעל תוארהל קר ויה וצפתו ועשי
 הכולמה יטפשמ תועיריִב ךא , הלאה םירבדה  תודא לע םיבר םירפס בותכיו
 אנשו םולשה תא בהא אוה . 5 רסתו תערמ רעבנ היה הנירמה תמכח תוכילהו
 לעו ץ תינח קרבו ברח בהל ינפמ וחור דחפו ובבל ףֶרומ לגב קר המחלמה תא
 . הדובכ תמחלמ תא םחל אלו ןולקב דנָאלגנע דובכ תא תובר םימעפ רימה ןכ
 ונמִמ וקיפה רשא םיללוהו בל יפנה המרמו ןוא ישנאל רסחו ןח םינפח אמ רֶזָפ אוה
 ןושארהו שארה ךא . והומה וצפח רשא לכלו םדיב ובבל היה םימ יגלפכו , ןוצר
 ראת הפי שיא ,םָאהגניקובמ גָאצרעהה םרעיליוו גרַאע ג היה םהב
 , ךלמה יניעב רמחנו בוהא היה אוה יכ , ףנחו תוקלח ןושל לעב ., הארמ הפיו
 המזמ בשח הזה ךלמה . וב בצוחה ריב ןורנכו רצויה ריב רמוחכ וריב היה ךלמהי
 יה חכל לובגו ץק ןיא רשאכ ול לובגו ץק ןיאו ול אוה יה דימ ותוכלמ מכ יכ
 ינדא לע הרסונ ותבשחמ יכ חיכוהל ; םיאיבנה ורפסמ םירע הז לע דעיו / ותלביו
 הטילחה רשא דנאלגנעב םיפָאשיבה תיסנכ תא ראמ בהא ןכ לעו . קרצהו תמאה
 תא אנשיו ( ץראב שָרְק רבר לכל שארו ינחורה חפ לכ רוקמ אוה ךלמה יכ
 תיב יבלמ ורגת האלהו זא ינמו . הזה עדהל ןרגנתה רשא םירעטיבסערפה תיסנכ
 אכרלו דנָאלטטַאשב םיפָאשיבה תיסנכ תא רסיל םהינתמ זועב טראוטש
 י - "דנָאלנעב םי נא טירופ ה תיסנכ תא םהילגר תחת

 םה םירכזנ , ןושארה בקע ךלמה ימיב ורק רשא םירקמ השלש 8 7.
 םידגובה רשק :המה אלה , ותוכלמ ימי לכב םיִניִצְמַה סהו  םימיה ירבד ירפס לכב
 , (גנורָאוושרע פ רעוולופ איד) הפרש קבע ירי 7
 טרתַאפטיורב איד) ותשורא ינפ תא תוארל ררפסל הזה ךלמה ןב עסג רשא עסמה
 ירש ןיבו ךלמה ןיב םויל םוימ וקזח רשא תובירה ירברו (םעלָאוו אפ ןעצנירפ סעד
 תרעל חיטבה , דנָאלגנעב הכולמה אסכ לע בקעי הלע םרטב (1 . טנעמַאלרַאּפה
 יחרזא לככ תוחח יטפשמ םהל תתלו דפח םהילא תוטהל וצראב רשא םילָאהטאקה
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 ומחלנ הפונת תומתלמבו םנגמ יבג יבעב ותארקל ובציתה םה יכ , לודגה וחכב םב

 הכולמה ירש יִכ -/ המחלמה תַבָשִּתַו םאתפל עתפ לראק ךלמה תמ רשא רע
 תירב ותרכ , הכולמל הלציו +1 לראק לדגי רשא דע ןערע ווש ב וכלט רשא
 ריעב ןעלָאפ םעו ןעגאהנעפַאק ריעב קרַאמע אר ךלמ םע םולש
 התי תח ןתתו הרירא הכלממ זא התיה ןעדעוושו ..הרעת לא הָבָש ברחהו ,אפיִלֶא
 תופנו םירע הל ונתיו םולשה ריחמב ןעלָאפו קראמענאד הל וברה רשא רע ץֶראב
 רוסת לבל השפה רורד ןעסייר פל ונתנ םג ו םלוע תזותאל ןהיתוצראמ ;תובר
 בוטכ הב תושעל אצי הברקמ הלשומו הנממ הרידא היהיו , ןעלָאּפ תעמשמל רוע
 רָמּוחְו סַעָצְּב תבהא תא איהה המחלמב ותיכוה קרַאמענָאְר יתרפאו , ויניעב רשיבו
 תא עדנל וינפלמ תוכלמ רבד איצויו ךלמה ףא םב הרח ןכ לעו , םכלמל םתנומא
 ימימ םהל היה רשא חכה תא םרימ .חקל רֶבִד שאר . םהיתונרק תא תודָיִלּו םעורז
 ךלמ לכ יכ קרָאמענָארב קח םשיו , םהיניעב בוטכ ך למ םהילע רו ח ב ל םדק
 אל יתרפא שיא לכ יכ רָמא .רזג ןכ ירחא , וירתא ותוכלמ אסכ תא וינבל ליחני
 קקוחמה יהי ודבל ךלמה קר /הנירמה יטפשמבו הכולמה תוכילהב ועָר תוָחְל זועָ
 וגתמּו םיתרפאה ףאב וחח תא םשוו ,הלבגמ יתלב הלשמטב לשומהו
 הלאה םירבדה יפ לעו . הכולמה אסכ לא  לזרב תוקותרב םקתַריו םהיתותפשב
 והבל ךלמה -- הצקה לא הצקהמ היתוכולהת לכו קרָאמעְנאְר .יטפשמ לכ ונש
 יתרפאו לד ינפל עוש וינפל רּבִנ אלו , הלשמ לּכַּב ותוכלמו , ץראה לכ ןורא היה
 , אז לראק ךלסה ירי תרגתב םיתרפאה עורז הרבשנ ןערעוושב םג , התפשה ןבמ
 1 לראק .. שרשמ ַָפֶה -אל אוה ךא ,,הנירמה תמכחב םכחמ םכחו זע ךלמ
 ו'גת -כ'ת אח ךלמה . = םולו שב םמוקמ לע םחיניו םינושארה הכולמה יררס לכ
 ,1660- 1697 = רימהל םפכָאַיו .הער  םירוהיה לע בשִח ותוכלמ תישארב הזה
 תכָמב ךלמה הוצ רעבמעצעד שדחל ינשב (1685 ה'מת א'ה) תנשבו , םתד
 4 ךשאו / ןערעווש ץרא לבמו הריבה םלָאהקַָאטשמ םירוהיה לכ תא ש שרגל יולג
 םיטפשו םילודג םישנועב .רֶסוי םוי רשע העברא ךשמב איהה ץראה תא בוזעי
 םג המו  .ותער לע םתַנ ו איהה הלודגה הערה תא ותושע ירחא םלוא . םיער
 ינבלו ותכלממ ץראל : בוט בר אובי וצראב םידוהיה רחסממ יכ ועריבו ועמשב
 ףאטסוג רָאסעּפָארפה הלהתל עדונו המכתב לודגה שיאה תא ארק ןכ לעו ,ומִע
 תנשב) ותוציו ../ אלפא טעטיורעווינואב םדקה .ינב תונושל הרומ רֶעגניִרָעּפ
 םירוהיה יכרד תא שורדלו רוקחל ןעלָאּפו ןעיוטיל תוצרא לא עוסנל (1690 נ"ת אח
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 < ילבשהו ירפומה םרמעמ לע טרפבו םהיללעמ לע החוקפ ןיע םושלו םש םירגה
 רפסו .ךורע בתכב םירמא בישי הלאה םירבדה לכ לעו , םתנומאו םתד יקח לעו
 ותהוקפ. אלמ , קרָצ ףדורו תמא בהוא / הזה רבכנה שיאהו . ךלמה לא יול
 רשא םימי א ועיגה לבא .. םתרו םידותיה כ בוט רֶבַריו הצפת שפנב) הנומאּב
 'התלע רעגנירעפ ףאטסוג תוכאלמו , תומל ךלמה ימי וברק יכ / ץפת םהל ןיא

 והותב
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 , אילטיא ץראבו תפרצ ץראב , הלפשה ץראב הרבע ןכ ירחאו , רדהו רוה בורב
 ישעמ בבל תויכשמו הדמחה תויכש הל האלמה אמור ריעב הָנָּבַשִמ המָש הנורחאלו
 , (1689 שמה א'ה) תנשב התומ םוי דע הבשי איהה ריעב , םישרח ימכח יריחב ידי
 תא ּוביִעַה רשא םיבעה ויַה (טייקלעטייא) לבת ילבה ירחא ףורְרו רובכ תבהא
 התל םראה תונב תפומ התיה תֶאז ידעלבו , הייח ימי לכ התמכָה שמש ירה
 , . הבבל תרשיבו התעדו התמכהב הָנלָּ לע

 ירישעה לראק = הכולמה אסב לע .בשי רשא %  ףַאטסוג לרַאק 8 7
 .שת--ר'יח אה .דחאכ המחלמ שיאו ליח רובג היה  הניטסירכ ירחא ןערעוושב
 16% 1000 = לע המחלמ שידקה אוה . ץראב ויה רשא םילורגה םירובגה
 םלעהליוו ךירדירפ לורגה טשריפרוקה לא רבחתיו םינָאלופה
 יתלבל תישפח וצרא ן ע םיי רפ תֶא השעי יכ ותוא חַטְביו ,גרובנעד נַאר במ
 עשי תרובגבו , איהה ּהמחלמב ול רזוע יהי םא ןעלָאּפ תעמשמ לא הרס דוע תויה
 השלש םינָאלופתב ומחְלַה ירחאו / תויברעמה ןעלָאּפ תופנ תא לרָאק דכל ונימי
 ךלמ וא :לפנתה ילול ןעלַאפ ץרא לכ ןודָא הָיָה היה יושראוו לצא םיפוצר םימי
 דכל רשא איהה ץראה תא בוזעל ותוא ףוכאיו זוזעו ליַח םע ןערעוושב קרַאמענָאד
 ריפכב לראק בוע הרהמ דע . קרַאמענֶאר ירעשב המחלמה בישהלו ותשקבו וברחב
 ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , םינָאדהב המקנ תושעל וכרד שיחיו ןעלַאפ ץרא תא

 ףרוחה דוע לָחַה םרטב יכ רע ,  וינפל םינָארה תואבצ ובציתה אל , וב ולגר
 קרו , ןהירצבמ לכ םע דנ א לטיי תאו גיווזע לש תא שפת , וחרק ךילשהל
 הדוצמה םג ךא ,  החטבמ זוע דירוהל לוכי אלו ונממ הבגש אקירעדירפ תדוצמ
 שיבלה אבצה רש לע ג נ ַא רו ו יכ ,אוהה ףרותה ימיב םידעוושה יריב הלפנ איהה
 לרַאק ךלמה וב אנקיו 'םֶנל יהיו .וילא הנעיקְביו הנשיעריו ,םער תרובג ועור
 רובעיו . אוהה אָבַצ רש תרובגמ המוצע הרובג דוע תושעל לָיִאְו זּוזע רזאתיו
 ּואפק רשא ןטקה ט לעב ומ תא וליח ישנא םע (1658 ח'ית א'ה) ראונאי שרחב
 לוד גה טל ע ב תא חַלֶצ םיטעמ םימי ירחאו ,ןעניפב לפנתיו ףרוחה רי תרגתב זא
 ועְבָט .וליח ישנאמ .םידודג ינש כ ספא ו רנָאלעעזב ותפוסבו ותרעסב אוביו
 םינָאדה לע לפנ םאתפ דחפ . רהנה תא םרבעב ויניעל אוהה רהנה תולוצמב
 יריבא לכ וללותשא םבבל דחפ בורמו: , המחלמל םיכורע םהיביוא תא םתוארב
 ךלמ חלש לק הרהמו  םשפנ לע רומעל םהידי תא ואצמ אל ליחה ישנא לכו ,בל
 רשא ריחמב םולשה תא ודימ תונקל הצרתיו לראק לא םולש יכאלמ קרַאמענָאר
 רשא ירחא םגו  םולשה יבאלמ תא וינפלמ םקיר בישה לראק ךא . וילע תישי
 םיבר םירפכו םירעו בר בהו ול תתל לאו םולשה ריחמב .קרָאטענָאר ךלמ הברה
 הוק רשא ותוקתב םולש תירב ומע תורכל ןאמיו ול ונזא לראק הָטה אל , וריחמב
 הלשממב ןהב לושמלו ותלשממ תחת תויפָאנידנָאקסה תוכלממ שלש תא איבהל
 םשפנב וביהרה היחרזא יכ , ךררב ןטשל ול הבצנ ןעגַאהנעפַאק ךא , הלבגמ יתלב
 םתלנ אושל , המיטה הנש רוצמ םהילע םש אשל . םריע ירעש וינפל ורגסיו זוע

 םב
2 



 ם- 106 --
 ימינפה חורה .ירחא שורדלו רוקחל ק הנומאה ילעב ולדח תאזה המחלמה ירי לע

 מלו הצילמה ירופסב קר המלש הנומא ןימאהל םא יכ , ת ד ה ירפסב רשא
 ו

 . ישפות סינהכה ורזְנ הכ יכ -- םהב תפלעמ תרה חור רשא םדבל תודיחה
 < לפיו ויתולסמ מש ו רח ףלה ףלֶה רוחפמה (8 . -- ! בישהל ןיאו \, תדה
 - .הרֶרִה רבָא השעמה תשרתו הגְררמה לפשב הררי הרובע תכאלמ לכ  ,םיאלפ
 הָחּכ תת הפסי ץראהו התמרקל הבש המדאה תרובע יכ ףאו ,ּולָבָא היכררו
 דעו ./ וע וג הָרשֶאְו ,זנכשא ץרא לא ובש "אל הבוטה ימי ךא , הנושארבכ
 תונש הב ולח רשא .תאזה ץראב תובר תופנב הערה תובקע רוע ּורכָנ םויה
 הכלממה ירעמ , ּולְַו ּוששְר תובר רוחסמ ירע ,-- איהה .המועזה המחלמה
 תוריבה ירעב םדתי  ועקתוו ןָבּטְו ןרֶרה לכ טעמ טעמ אצי (עטדַָאטשסכייר)
 ובלה ועָג דובכהו רשעהו השעמה תשורח /  רוחסמה . (עטרָאטש ץנעריזער)
 (רוטַארעטיל) םירפוס תמכח (4 . ןכותב ןטאנ תיב םהל ונביו דנַאלגנעו רנָאללֶאהל
 .תוהְלְבִמ ומת וָפָס ./ זנכשא ץרא הרלי םג הלה רשא (טסנוק) ןמא ירי ישעמ לבז
 , םיתפרצה יכרד םיזנכשאה ּורַּב םהיתחתו איהה הכוראה המחלמה  ימז
 . ו תיתפרצ רב םנושל ּורמל .םתראפתו םהירגב יִדְע , םהישובלט םהל ורמָח
 . תוכילה תא ושטְנ האלהו זאמו ,םהישעמכ ושעיו וקיפשה םהיררושמ ירישבו
 בורב .ּוכפָהִו םינושארה םהיתובא תונוכת תא ובוע ו (טעטילַאנָאיצַאנ) מע
 | = <. -- רחא םַעָל םהיללעמו םהיכרה

 .קרָאמענָאד .יטפשמ  תורומת .א 2 הָניִטסירק ימיב ןעדעווש (

 :לע  םירובג :תמ .ןע דע וגוש .ךלמ .ףלָאדַא ףאטסוג תומ ירחא 8 4

 .ךא  ,ותב הני ט סיר ק ל הכולטה הָּבְסֶנ ,(1632 ב"צש א"ה) המחלמ הרש ימורמ

 ןא ולהנ ןכ לע ., תכולמל .רוע .החלצ אל איהה .תעב .הנטק .הרלי .רוע התיה איה
 תע זא ואצמ םהו- , הכלמה לדגת רשא.רע םירעוושה תא הבולמהירש
 םרובכ רשע תא תובההל ,(לערַא) םיליצאהו םיתרְפאה תראפת תא .לידגהל ןוצְר
 יהיו . הָרָשִמַה ימומ יִפנ לע םתוא וביכרה יכ הע םֶתְלַרִג רק ןסיח תא רידאהלו
 תולודגב .ךלתו היניע ומרו- הבל הבג . , הכולמל לצו הניטסירק הֶלְרְנ רשאכ
 : םר ןוה הרֶזפ :/ התומלמ לכיה רֶדַה תא .םמורל הרצואמ בהז הליזה , תואלפנבו

 ..אפורייא .יוצק  לבמ השעמה :תשורח :ירּומלו בל .ימכה הארק , הרצח יִרָשְל
 הלו הב הססונ :רָבְנ חור יב החיכוה היתולולע לכבו ., הרובה ריע סלעהקצמשל
 תבשחמ תכאלמ לכלו  םיעדמו תומכחל. הזעה התבהאמ םנמא .. הכולמה התאי

/ 
| 
) , | 
 ן
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 .\ תעדו .המכחמ : םיקוחרה המע יגב .יכררב .השפנ הרשי אל ,  םינמא ירי ישעמ
 רשע הכלָמ רשא ירחא השארמ התוכלמ רתכ תא הריסה ןכ ₪ ,השעמה תשורחו
 א הכולמה רָג תא הנתנ בוטה הנוצרבו , (:6% ר'ותא'ה) ןערעוושב םינש
 ,' תיבו התרלומו הצרא תא בוזעתו ,ןעק קי רבי יוו צ ץלאפפמ ּהֶדוד ףָאטסוב
 / תוהוגת .ןכותב .ַעּורֶז הלכשהה רוא .רשא .תורחא תוצראב עונל ךלתו היתובא
 ו תר תרוסמב האב קורבסניא ריעב . ןהילע ּולַהְי םיעדמהו המכתה

 בורב
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 תופוצב םינש שמח , והנעמל םולשה רבד אצי לקנב אל םנמא 8 578. =
 ּולָּב ,זגכשא ימע לכ .יניע ,רשא הזה .םולשה ךאלמ עיפוה רשא דע ורבע ופלח
 .םולש , אוהה םולשה ירבד יפ לע .-- םפא תמשנו םתור ייַח אוה רשאו ול לחימ
 תא , סָאולעב רַשֶא ךייררעטסע תופָנ תא תפרצ .הָשְי ,ןע לֶאפְטסעוו
 .(עטרָאטסכייר) הֶבְלְמְמִה ירעל חינהל הילע הלטנ ךא ;ךַאזיירב תאו יוגרנוז
 ..=.םָהה .םימוה רע םֶדְק ימימ .ןהיריב רשא .תורחה יטפשמ תאו ןהיתויכז תא
 עב י ר.יא תא ו (ןרעממָאפ רֶאּפ) יןרעממַאפ תמרק תא השרי .ןערעווש
 דעו ןעדרעוו תא ,ןעמערב תא ,רַאמסיוו תא ,ןיטטעטש ריע תא
 .+7- איתה המחלמה ימי לכ הל היה רשא 7% ללגב ראמ בר ףסכ םג תובר םירע
 ,העטניה) ןֶרְע מָמֶאפ תיתחתמ .יחרזמה קלחה תא השרי גרובנעדנַארב
 בועת ןעדנימ , טרַאטשרעבלַאה , גרובנ ע ד גַא מ תא םג (ןרעממַאפ
 .התקל ןהעוי ב .-- ץ טי זי \ל תופנ לכ תא השרי ] ע םק א , -- ,תורחא םירע
 ,.לרַא ק ל השְרִי הֶתיִה ץלאפפ ןייהרו,(ץלאפפ רֶעְבָא) הנוילעה ץלַאפפ תאהל
 .ךחא .,(/(1635 ב"צש א'ה) תנשב תמ רשא ישימחה ךירדירפ ןב גיוודול
 .תופנו םירע ּונתִנ זנכשא ץרא יאישנ לכל םג . ןעצטיל תמחלמ רחא םוי רשע
 ,.םדובכל .ובושיג , איהה המחלמה ימי ךשמב ולבָמ רשא קזנה ללגב םיבר םיסכנו
 תוכלטמ הנייהתו ןתמדקל ובש ה ל ףש ה ץרא ץי יווש ץרא . הנושארבכ םרדהו
 - ָתָר תודא לע., --.אפורייא יכלממ םירחא םיכלמ תעמשמל תורס יתלבו תודחוימ
 םילאהטאקה םיגהכה םַע רפיקהו םיאישנה וררפנ , הינהנמ תוגַלָּפּו היסנכה
 לעו םהילע םיקל ורחי .בל וצעונ הנורתאל יכ דע םיבר םימי וקשעתיו / םהיתוערב
 ,(78583ו06ז /6ז1ָק) יוסאפ ריעב רואל אצי רשא תֶָשַפַה : הלאה םיקמה תא םערז
 " גרובסגיוא -ריעב \ םיאישנה .ותרכ\ .רשא \ הנומאה :תודא :לע: םולשה \ ירמרו

 וב ןיא טילשו בר לכו / םלועלו 'דעל ודמעי + 0081 ק0ע)
 " םירָצונה ינומא ימולשכ םה םג ּובָשַהי ןיוולָאק תד ילעב .  המדע םֶתונָשְל כ
 . תולפתה יתָּב , םידעטולהו םילאהטאקה ןיבו םהיניב םולש תירבו  תֶרָצַנ תד ירצונ
 וראשי , 7 ר'פש א"ה) 'תנשמ םיטנאטסעטארפה יריב-רשא םינהכה תומדאו

 -ויהי  םילאהטאקהל רשא םיחרזאה יטפשמ לכו תורחה לכ"; םלוע תזָחאל םדיב |
 " תוגלפ שלש ןיב םינידמו ביר רחרחל ּועָי אל שיאו ; םיניוולאקהלו םירעטולהל םנ |
 -- היתוכילהו התד יגהנמ לכמו ָהיִהלֶא תרובעמ התועה תא השא עירפהל וא ןחה |
 / ; תופוצר הנש םישלש הררועתה רשא תאזה המויאה .המחלמה תואצות הלא ןה
 םידחא קר הזב ריכזנ ונהנאו , תאזה המחלמה ילגרל ואצי םיבר םירבד דוע ךא
 * ,זע רתיב םזָעְורְק תא םיאישנהו םיכלמה ּומיִרַה תאזה המחלמה יפ לע (1 : םהמ\
 \ םהיתורצואמ בר בהז וליזה ,םתלודג תראפת רקי תאו םתוכלמ דובכ רשת ּוּבְרָה
 / םהיסירסו םהיתרשמו םהירצח ירשל לודנ רכש תתל ; םדובכ ילכיה תא םמורל
 : -- רפסמ תא תוברהלו / (ערעעה עדנעהעטש) דימת ישנא ליח ישנא לכלבל
 -- םהידבע לע רבכו רימת סמ וסימעיו יד "לב דע (עטמַאעב) תודוקנה

 ל
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 -  ישילשה רנאנידרעפ .לע ָךָשִי ישילשה רנָאררעפ נבו... גנשה רנָאנְיִררְעּפ-ךסוקז
 .ז"ית--ז'צש אה |

 7 שיט ..איהה תרעורהו תַשעְוהֶה ץראב .ךנלמוו ררונתמה ואסכ
 - תורובג שעיו ליח לא ליהמ ךלה ראמייוומ דרָאהנהעבו "6

 : ,ןערלעפ פ גייהר תא דכל | אוה יב .ו םֶחְָל רשא-ןותומחלמ לכב .תורוצנו
 ינש = השרח הכְלְמִמ.ול רפיל תובשחמ בושחיו .,ָך או :הבו גְרְוְּביירפ
 טילשו בר ךלמ לכ תעמשמל הרס יתלבו .םיִרי תבחר.הכלמט .,ןויהר ךנ,יּהבע
 רחבמבו ומַת םצעב (1039 ינוי 18 ט"צש א'ה) רראהנרעב.תמ םאתפ ךא .. ןתלוז
 םה יב םרמאב .םיתפרצה לע .ותומ ןוע ואישה ,םיברו.. וימי הצח-אלו והלח ימי
 רובעבלו וליח ישנא תואבצ תא סהילא .בסה .רובעבלו .והותימיו.לער ףס והוקשה
 ןייהר רהנ .תורבעמ תא .םיתפרצה ורבע לק הֶרְתמּ -- םריב םָאזלע תא. שופת
 ?ץרפ םידעוושה אבצ חש רענאבו . / תימורדה זנבשא ץֶהאב.המחלמו, ברח ואביו
 ,(1641 ראונאי א'ת א'ה) ןורבאו חצר , גרה ,רבשו רוש תינש הילע אישיו ןעמהאבב
 זנכשא בגנ לע לודגה - םאתפ לפנתהל ,הצֶרמנ הצע .רענאב ץעי ןּכ ירחא
 קיתמהלו גרובסנעגער ריעב הכלממה ירשו רפיקת וב ורעונ רשא העוה תא עירפהלו
 . ותצע תא לכסיו ותבשחמ תא ריפה .'ה ךא ..-- ,םהיתונופצ לע ץעיתהלו רוס
 ילבח והופפא ובושבו . ,ךוחא בושל ותוא וצחל.םיביוא ידודג.םג לט בעו רק חור
 -- םייחה ץראמ .תרכיו לואש ירעשל והודיעציו תומ

 יליח רובג  ,זעב םכח רבג סקס תא אלמ ,ירענַאב תומ ירחא ₪ 4
 ריחבו ףלָאדַא ףַאטסוגיטמורמה ךלמה ךינח ןָאזנעטפרַאט .ומשו המחלמ רמולמו
 תרובכ הממב ףתכ לע רימת והואשנ וידבעו וילגר תא תלח הזה שיאה ,וירותב לכ
 ויתורובג םערבו , וישעמ לכב ץורחו ויכרד לכב ריהמ היה תאז לכבו , (עטפנָאז)
 (169ב' ת א'ה) רסיקה תואבצ לע המחלמ שידקה אה .זנבשא ץרא יספא לכ דירתה
 ורבת רה לגר לצאו גיצפייל רי לע דאמ הלחג הכמ םכיו םהילע הארוגה וברח טיו
 "לכ\ ,הריבה ריעב רסיקה תא זירו ךייררעטסע .ץרא בלב ץרפ םעפב םעפכו
 תופנְב םאתפ עתפב תינש עיפוה ןכ ירחא ..םהיתורגסממ וגרח וירובג .יריבא
 ךלמ תא ץירמיו ץ גיווזעלשו ןייטשלאהב רמשמ גציו (עבלערערינ) ןותחתה עבלע
 .הנורהאל וכ ספא . ןעדעווש תבוטל םולשז תיִרב תרוסמב  ומע אובל קרַאמענָאה
 , ותרשמ תא שטנ ,ותדוקפ תא בזע יכ רע ותכ לישבה ובואכמו , ןולח וילע דבכ
 אבצ רש עננעריט לא רבחתה אוהו ו לַעגְנָארו ומשו ליח רובג שיא אב ומוקמ לעו

 תומחלמ הב ושעיו (1647 ז'ת א'ה) ן רע ייב ץראב ורעתשה םהינשו םיתפרצה
 לעגנַארוו צירמה הנורתאלו / םהינפמ סונל ןאילימיסקאמ ץחלנ יב דע תומוצע
 ירחא ,.ותעמשמ לֶא רוסלו (דנָאטשלליטשנע55ַאוו) הרעת לא ברחה תא בישהל
 ךא ,ןעמהַָאבב םידעוושה יִליִח רש קרָאמכגינָאנ םע רבחתהל לעגנַארוו ליאוה ןכ
 ץרא יאישנ לכ םע רסיקה םיִלְשָה רשא םולשה תודא לע העומשה וילא האב זא
 חתושעמ לַעגְנָארו לדח זאו , 8 ח'ת א'ה) ןעלאפטסעוו םולש אוה , זנכשא
 תארונהו הכוראה המחלמה הלחה םש רשא גָאְרּפ ריעבו , תושעל םֶזָי רשא תא
 -- הָמָתַה ןכו התפס םשו , ּהצק םג אב םש , תאזה



 ו

 ומה דחאכ םלְכו , תוכלמב ררממו ץירפ ןב , לעילב ןב ינפל והונתיו והועישרה
 יהתו / םימשה תחתמ ומש תא תוחמלו ןייטש נעל תא תיחשהל רפיקה בל תא
 ינימָאלָאקקיפ תא , סָאלְלַאג תא םדא ילבחב וילא ךושמל רפיקה יכרד תישאר
 תא ריסהל וינפלמ תוכלמ רַבְד איצוה ןכ ירחאו , תואבצה ירש ןעגנירטלַא תאו
 -, -- תוכלמב םיעשופהו םידרומה דחא טפשמכ ומירחהלו ותרוקפמ ןייטשנעללַאו
 | ל וב הָקָשְנ המקנה שא תבהלשו / רסיקהב ןייטשנעללַאו רָבְעְתִה זא
 וילא ואובי יכ םירעוושה לע הָּכִת םשו , רעגע של אוביו עסיו / תמאב וב דורמל
 תובוטה תחת ול םֶלָש רשא הארונה הערה לע רסיקהב םקנהל םהילא רבחתיו
 וינפ תא םדק רפיקה ךא , ףכב שפנ םּושב ומָע השע רשא תובגשנהו תולודנה
 תיחשמ שיא סק רענע ריעב יכ . - 4 ראורבעפ 26 ד'צש א'ה) והעירכיו

 תא ּוחָצְרִי והומכ םיתיחשמ םינב דוע םע דנַאלריא דילי רע לט ט ו ב ומשו
 / יקסניקו אקצרעט , ָאלליא : םה אלה , םינמאנה וידודי תא םג ןייטשנעללַאוו
 לָצֶא םג , םשוכרו םנוה לכ תאו םיחצרנה יסכנ תא םהה םיחצרמהל קלח רסיקהו
 התיה ןכ יכ הנה , ץרא יתמב לע םביכריו / תודוקפו הֶרְשִמ / רדהו רובכ םהל
 ישנא שפנ למחמו ליח רובג , םילעפ בר , םימעה לכ תַתָח \ ןייטשנעללַאוו תירתא
 ,ותימהל 2 לכ היה אל רסיקהל ְךא,תַמ ונועב אוה יכ תמא ןה ! המחלמה
 -- ותכלממ תאו ואסכ תא ןנוכיו ויתוקוצממ והצלחיו ותוא דבע םימתבו תמאב יב

 . ןעלַאפמסעוו םולש , המחלמה .תירחא 6

 ותצניו ןרעייבל רסיקה תואבצ ועסנ ןייטשנעללאוו תומ ירחא 8 7
 רעבמעמפעס 6 ר'צש א'ה) ןעגנילרראנ די לע רַאמייוומ דרַאהנרעב תא הכרעמב
 ןע פק אז אישנ םג המו , ןוצר תע זנכשא ץראמ םיבר םיאישנ ואצמ זאו (4
 רפיקה יכ ,(1635 יאמ ה'צש א'ה) גַארפ םולש אוה , רפיקה םע םולש תירב תורבל
 רשא םהיתולפת יתבו םילאהטאקה םינהכה יסכנ תודוא לע ותרוקפ תא בישה
 תד ילעבמ  םיבר םיאישנ ול ומלשָה .זאו , םינָפל םיטנאטסעטארפה םהל וחקל
 איהה הארונה המחלמה תבהלש רוע התבכ אל תאז לכב ךא , תיטנאטסעטארפה
 םימיה לכ םזי רשא ובבל תומומ תא 'רואל איצוהל 3 זא אצמ ויילעשיר יב
 תא לירגהלו גרובפ באה תיבמ םירסיקה תלשממ תא ןיטקהל
 םידעוושה ירי תא ךומתל חיטביו , ןייהר רהנ לע תפרצ ץרא תולובג
 יותומתלמב רָאמייוומ ררַאהנרעבל לודג רזע רֶזע םג המחלמל ליח ישגאבו בר ףסכב
 ירקומ ., (1636 ה"צש א'ה) (ןייהר רעבָא) ןוילעה ןייהר תופנב רפיקה םע םחל רשא
 םידעוושה אבצ רש רענ ַאב , היבשויו ץראה טהלל רוע ופיסוה המחלמה שא
 תוצרא תא ךופהיו (1637 ראורבעפ 15 ז'צש א'ה) ןעגניריהט תאו ןעסקאז תא רכל
 ןיא דע תומויא תואלתו תוקוצמו תוארונ תוער , הברעו היצ רברמל ןהה הרמח
 תמ איהה הקוצו הרצ תעבו , םהה םימיב הללמואה זנכשא ץרא לע וצבר ץק
 רסיקה 7
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 המחלמב ,אוהה םויה רע זנכשא תמדא לע הומכ דוע התיהנ אל רשא המחלמ ,מקנ
 לע ורבגתיו םיריבא םירובגכ ומחליו םהיתורובג םער תא םירעוושה ופשח איהה
 לפנ איהה המהלמב ךא , דאמ תוארונ תוכמ ויִליִח ירובג תא וכו ,ןויטשנעללַאוו
 ומחליו תומָח ורגַח םידעוושהו -- ּוהְּבַה ימ ערונ אלו ו לָלָח ףלָאדַא ףאטסוג ךלמה
 תא םגו , םהיביוא הנחמב םוצעו בר םע וגרהיו םכלמ ימר .תא םוקנל תויראכ
 וננוכ ןייטשנעללַאוו ינפ לע םגו , ברתב וגרה םישרפה אבצ רש םיי הנע פפַאפ
 בש ןוזפחבו הסונמבו , והנחמ תיראש םע הכרעמהמ סונל ץחלנ רשא דע תֶממ יל
 םיללחה ךותב םכלמ תא םידעוושה ושקב המחלמה ירחא ..טָלָמִיַו עמהַאב ץרא לא
 לגר ףכמו -- וידע תא ּוזובָיְו וידגב תא ּוטֶשִּפ םיביואה יכ -- םורע ותוא ואצמוו
 וסמרו וכרֶד רשא םיסוסה תוסרפ תּומְלַהְמּו םירומה ילכ ירודַכמ עּוצפ היה שאר רעו
 םיכלמה תורבקב והורבקיו םצרא לא ויתומצע תא ואיבה םירורמת יכבב , וילע
 . והומכ דבכנ ךלמל תּואָיְּב לודג .רוככבו

 ָאנריטשנעסקַא לעסקא רשה ררועתה ףלָאדַא ףאטסוג תומ ירחא 85 0.
 תומחלמ תא םוחלל הרובגו חפ ודי תא אלמיו ןערעווש ץראב (אגְַשז) ריכזמה
 המחלמ רובג , הנידמה תוכילהב ןובנו םכח שיא היה אוהו , זנכשא ץראב תרה
 תיטנאטסעטַארפה תד ילעבמ םיבר םיאישנ םע תירב תורכיו ./ תולובחת לעבו
 ילעבו םתד דעב תומחלמ תושעל ובדנתה רשא זנכשא ירעמ תובר םירע םעו
 רָאמייוומ דרַאהנרעב בצנ ונימי דָי לע . םרואמ לכבו םשפנ לכב םתירב
 הכוראה המתלמהו,המחלמה םע תא םיאיבצמה ויאבצ ירש ויהיו םיליחה רש ןרַאהו
 רשא םידעוושהו . הלחתבמ זע רתיב שעגתתו זנכשא ץראב ץמא הפיסוה הארונהו
 םיצירעל וכפהנ , םכלמ ףלַארַא ףַאטסוג ימי לכ רֶשי תוחראו טפשמ ורמש
 תאו יל ליט תכאלמ תא ושפתוו , אוהה קירצהו רשיה ךלמה תומ ירחא םירזכאז
 ,ּופרִמו וסַמְרְו הפוסבו רעסב ןר עיי ב ץראב ורבעיו ,ן יי שש נ ע ל לַאוו תוצירע
 םברחב ודכל רשא תוצראה לכב ושע ןכו , םיצירפו םיצירעמ תוארונ תוצאנ ושעיו
 םימי םה םנ ץראה תא ותיחשיו ןי יט ש נע ללַאוו ליִח ּונָח ןעיזעלשבו , השקה
 תַמָא וצק אב -- דאמ הרהמ ותערו ןייטשנעללָאוו ץ'ק ברק איהח תעב ךא , םיבר
 חמ לעו הז המל ערי אל שיאו ןעמהַאבב םיבר םימי המהמתה אהה יִכ ..-- 1 ּעַצּב
 והועישריו , ריקה ינפל ןושלב ותוכהל ןוצר תע זא ואצמ ויָאְנְקִמו ויָאְנשִמּו , הז
 רובעבל םידעוושה םע םולש תירב תורכלו וכלמב רורמל תובשחמ בשוח אוה יכ
 תתל רוע ופיסוה םג ,ןעמהַאב ץראב ךולמלו ושארב תוכלמ רתכ םושל ול ורזעי
 ףארגה תא ישפהל חלש ןכ לע יכ םרמאב איהה הנטשה ירבְדל תומוצעתו זוע
 םג אלָמ ןכ לעו , ךייררעטסע תאו רסיקה תא תומכ הזע האנש אנושה ןרוהט
 ירש לכ תא ומע תירבה תרוסמב איבהל ודוס שיאו ודידי אל לי א ידי תא
 , רסיקה ינפל ןיימשנעללַאוו תא םהה םישנאה ונישלה הכ . ליחה יריגנו תואבצה
 םילאהטאקה םינהכה םג , ברת תונוע וילע לופטל רוע ופיסוה ןאילימיסקַאמ יבהואו
 , תדה תוכילהב ּויָתְעָר תורת ללגב ןייטשנעללַאוו יאנוש םיטיאוזעיה תדעו

 והועישרה
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 - וב זיו ו ויתוקוצממ וצלחל וילא ןנחתמ רפיקה יכ ותוארב ץולעיו תמש
 -- וררוצל םקג בישי הב רשאו הל לחימ ויניע ּולָּב רשא איהה ןוצְר תע האביב וקינ
 , 2-7 ובבל תא תוטהל םידבכנו םיבר םירש רוע וילא חולש ףיסוה רפיקהו
 הנורחאל יכ דע , ול עמש אלו הבא אלו םעפב םעפב םקיר וינפ תא בישה אוה ךא
 תילצה אוהו , בכל םכח םג םיתפש שיאו ןושל לעב ּוהְנָשַמ תא רסיקה וילא חלש
 תומחלמ תא םוחלל ליח ישנא ףוסאלו בושל וצּפַחל הזה ריהיה רבגה בבל תא טיו
 ברח יפלוש שיא ףלא םיעברא ןייטשנעללַאוו ףַכֶא םימי שדח תפוקתלו . רפיקה
 יתרמש ינאי ? רמאל רסיקה לא חלש זאו , חתות יִלְכ םינומש םג המחלמ ישנאו
 ; יםתוא אובצל אבצ רש אנ הלש התעו , לוד ליִמ ךל יתישעו יתחטבה תא
 תא לַחִ וינשב ורשב אשנ רסיקה ךא , וב סלקתה הכו רסיקה דוהב לַתָה כ
 ךא ,ל הנושארבכ המחלמה םַע תא איבציו אבצה רש אוה יהי יכ הזה שפנ זע ינפ
 רסיקה הברֶה רשא רחא םגו , תאזה הֶרשַמְּב ךומתמ ויפכ רעַנ ופא הבגב אוה
 זוע תתל"רסיקה ול תואָנ רשא רע , עומשמ ונזא םיטאה , הככ לע ותוא שקבל
 שידקהל ונימיב הרובגו / םירצְמ ילב הלשממ ליחה תואבצ לכ לע לושמל ודיב
 , ויניעב רשיכו :בוטכ םולש תירב םהמע תורכל וא ., תומהלמ תוכלממו .םיוג לע
 אל ורוהו ורובכב רסיקה םגו ןרַאגנוא ךלמ ינשה דנָאניררעפ םג הכולמה ירש לבו
 אבצה ישנא ךותב ּואָצִמִי אלו וארי אל ףא , השעי רשא םישעמה לבב וברעתי
 דועו .'זנכשא ץראב המחלמה םַע תא איבמהו איצומה אוה יהי רשא םימ'ה לכ
 וכְבְסמ יראכ ןייטשנעללַאוו אשנתה זאו , רסיקה ול חיטבה הלאכ םילודג םירבד
 ץראל תכלל וכרד תישאר יהתו . המחלמה ישנא שארב בציתיו ותָּבְסִמ ריפכבו
 ץראה ירע לכמ םתוא סינה הארונה וברחבו , הכותמ םיסקאזה תא שרגל ןעמהַטב
 זוחמ לא  הפוסו הרעסב אובו םירעי יבה םע רבחתה ןכ ירחאו , איהה
 ןםיחתנם י ד ע וו ש הםש רשא םּוקמ גר ע ב 3 ךי נ ריעמ קוחר אל ןע קנ ארפ
 תונחמה יתש ּונָח הכ ,והנחמ תוביבס םירצכמו תודוצמ ול ןביו םהינחמ לומכ ןתיו
 תרכנ רשא דע , התוערב השא המחלמ תושע ילבמ םיבר םימי הלא למ הא
 עבש יכ ,  המחלמה ישנאל הָיהמ לכ רוע הראשנ אלו םידעוושה הנחממ .לָבא
 רשא רבה תורצוא םג , הברעו היצ רבדמל יהתו ץראה לכ המשנ ביבס תואסרפ
 ירצבמ לע המחלמ תרעסב תולעל ףלָאדַא ףאטסוג טילחה זאו , ומה ופס גרעבנרינב
 תֶומ וריטמיו םהיחתות ילכב ומיערה ןייטשנעללַאּו ירובג ךא , ןייטשנעללַאוו הנחמ
 פנ רשא ירתאו , םהינפל דומעל ולכי אל יכ רע .םידעוושה ישאר לע ןודבאו
 ןייטשנעללַאוו תוארכ . תאזה םעפב הישות ושע אלו רוחא וגופנ בר םע םידעוושהמ
 ,הסרהלו םיער םיטפש הב תושעל ןעסקַאז ץרא לא וינפ םש ,םידעוושה רי תלזָא יב
 וירחא םידעוושה םג ועסנ הרהמ דע ךא , איהה ץראה לא ארונה וליח םע עסיו
 רעבמעוואנ שרתל יששב הנהו . הזה םויאה  ץירעה ךימ הליצהלו הל עישוהל
 תונחמה יתש ושגנתה , םימשה עיקר תחת ויפנכ תוטומ ןנע בע שורפב רקובב
 ליח ירובג ןיב חללותתת הארונו הלודג המחלמו , ןעצמיל הנמקה ריעה רי לע ודחי

 םהה
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 = לע .תרפוע רורכ הרי .ןערעווש ירובגמ דחאו . םתימציו וירובנ תא וגו ילליט
 = וטדא טש לא גני א ריעב תמ םוי רשע העברא ץקמו ,שנָאיו להיו והעצפיו יללימ
 . ליה המחלמו בָרְק יכ , המחלמ תּובשָחַמ-דּוע בשח וייח ימימ ןורחאה עגרב םג ךא
 תולודגב ךלה אל , דאמ המחלמ רובגו ליח שיא היה אוה . ופא תמשנו וחור יח
 לא הנפ אלו דוכְכ סָאָמ , בהזב ץפח אלו ףסכ בָשָח אל. ,וייח ימי לכ תואלפנבו
 םימכח תמכח םג ךא ,ל רז תּוזבָמנ תואתו םירשב תוגונעת . הראפת םשו הלהת
 פאטסוג איבה רשא ירחא . -- ול ובשחנ רֶז ומכ םדא תראפת-רדהו םינובנ תניבו
 , ּהָנְּכ לא תיטנַאטסעטָארפה תה תא בשיו היתונבו גרובסגיוא תא ודיב ףלָאדַא
 , ובהח .תפונת ינפמ גרו דָרֶה ןרעייב ךְלמו ,השפתיו ן רע יי ב ץראל וימעפ םיִרַה
 ףלֶאדַא ףאטסוגו ,אָבְחָהְ תרביו.הריבה-ןע 5 גי ₪ -תאו ולכיה תא .בוזעיו רהמיו
 ולהבנ זא , ךלמה לכיהב ודוָכּכ ןכשמ םשיו איהה ריעה לא וזע) וחצְנ דוהב אב
 השקה אל אוה ךא ץ הזה ליבשמה רובגח ינפמ וגומנ ראה םע לבו ו ןרעייב יפולא
 שנוע םהילע םש קר  ותרַּבַע טבש תא םהמ רחא לע ףינה אל , םהילע ודי תא
 רשא חתות ילכ םיעבראו האמ סהמ הקל םג , אושנל טיל דבכ אל רשא ףסכ
 םהל השע אל- הז .תלוזו , הריבה ריעב רשא קשנה תיבב ןומטב םישובח ויה
 , ודיב םילפונה ותמחלמ ישנאל םג .ביטיהל- ןכרדו היה דסח שיא יכ , המואמ
 אלו ,ןעמהָטְב ץראב רבעו ףטש , ןעדעווש ךלמ תירב לעב ןעסקאזמ טשריפרוקהו
 תפונת יִלב וינפל .הדכלנ ץראה תריב גארפ םג ,  ונממ הבגש רשא הירק התיה
 פְֶנַהְבְ רֶצ ידיב רפיקה ירע לופְנְּב בל לכב חמש רשא ןייטשנעללַאוו יב , ברה
 בל תא הב :גּומְל ., גארפ ריע :תא בע , ותמחלמ ישנא .ינפל .ויתואבצ ישנא
 הנהו . -- םיסקאזה יריב ריעה .תא וריגסי רשא דע םהידי תא תופרתלו , היבשוי
 אטסוג ירי תרגתב איהה .תעב רסיקה תא ואצמ רשא תוארוגה תוערה ירעלבמ
 דאמ הלּוהנ הער רוע וילע הפקשנ ,םיטנַאטסעטַארפה זנכשא יאישנ לבו ףלָאדַא
 דימ .התוא -תחקל ןראגנוא לע המחלמל םיבורע זא ורמע רשא םילאעמשיה תאמ
 וא הללוחתה .המינפ ךייררעטסע ברקב םג , הילע םתלשממ תא ךופשלו רסיקה
 דנָאנידרעּפ רסיקתו , וינפמ ן'רפתהל ןכה ורמע תונידמה ירשמ םיברו , םיצרפ חור
 ,יטָאיִררַא םי רע (עעוטסַא) ינומדקה םימ הדור היה םידחא םישרח ינפל רשא הזה
 הלהבנו הכובנ ושפנ , םיאלפ םאתפ לפנ , וילגרל םּורָה ויה זנכשא ץרא וספא לכו
 ותמחלמ ישנא ,ויביוא ושגר וצרא תולובג לכב . תוצע דבואו םהרנ שיאכ יהיו ראמ
 תא םיפינמ דהי םלְכּו , ויִאנשמ מצע , ּויָרְצ ובר ותכלממ ץרא בלב םג , ּומָה
 -- ול רזוע ןיאו , ועְלַבְל וילע םהיתוברח

 שיאה ידעלבמ ול רזוע ןיא יכ .אריו זוכו הכ הָנָּפ ותרצ תעב 8 1.
 תא אָלְמַָו ותֶאָשְמ ַחיִדַה הזה שיאה תא ךא ,ּולְב ןיִא עישומו , ןייטשנעללַאוו

 הנ תאז לכבו -- 3 ול עישוהלו דגנמ ושפנ תא ךילשהל הָצְרְתִי ךיאו , ןולק וינפ

 םיִלַח ריְִנְּו אבצ רש ול תויהלו וילא בושל והשקביו / הרזעל וילא סונל רפיקה
 ובבלו , ּותָשְקַּב תא תושעל ןאמיו וינפ תא בישה ןייטשנעללַאוו ךא .םדק יטיבב

 תמש

 ב ב

 ו < 0-9
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 םירש יקנוי ,  אוהה םויה דעו זנכשא ץרא  דָמְוה םוימ ןכ ושענ אל רשא חַצָר
 ןהילעב תועורזב תופלועמה תונירע םישנ ,  ברח יפל וגרה םימי יאְלְמ םינקזו
 וחצריו וצרפ הלפתה תיבכ םג /  ןהיתובא יניעל וחבט תורענו תולותב , ּוהָצְר
 חַצְר תולילע לכל ץק ןיאו , ןהיחלאל תוללפתמו חבזמה ינפל תוערוכה תוכר םישנ
 תורו , ריעה תונָּפ לכב שא ותיצה הנורהאלו , איהה תדבאה ריעב וללוע רשא
 תֶאְשַמַה הָלָחַה לק הרהמו , איהה לעילב שא תובהל תא ויפנכ לע אשנ הרעס
 לעו . המימשה ריעה ליִלָּכ לעיו , תתקלתמ תבהלשו ןשע ירומע , ריעה ןמ תולעל
 הּכ ללועל וליח ישנאל הוָצ אוה יכ , איהה הארונה הערה לכ התיהנ יללי ט יפ
 וסמע ינב םהיחאל םילאהטאקה יִאָנק ושע ןכ יכ הנה -- םיפוצר םימי השלש ריעב
 רע דאמ םוצעו בר היה םיפרשנהו םיחצרנה רפסמ . -- 1 ! ! םתד ינכו םצרא ינב
 םיפלא תשש וכלשה ןכ לעו , םתוא רָּבְקְל םהידי תא ליחה ישנא לכ ואצמ אל יכ
 רפסמו ; רגפ רבכמ .תוצוחה תא רהט רובעבל ע בל ע רהנ  תולוצמב םיגורה
 וללש םימי השלש . שפנ ףלא םישלשמ רתוי ויה שאב םיפורשהו ברהב םילפונה
 .םמחו קשועמ םהידי תא ובישה יעיברה םויב קרו , ריעה ללש תא רפיקה תואבצ
 םחנ לכ ילבו הפורשהו המשנה ריעח ךותב בהרו ןואגבו ופא הבוגב רבע ילליטו
 הנהי : ארקיו ןושש תעורת עירה הסלקו קוחשבו , סֶרֶהַה ריע תואושמ לע דַעָצ
 ,-- ! יהיאורק השידקהו החבט ההבטו , התנותה גח תא גרובנערגַאמ הנח

 תא האצמ רשא המויאה הערה תא ףלֶאדַא ףַאטסוג עומשכ יהיו < 8
 ןעסקאזו גרובנערנארבמ טשריפרוקה לע ומעז ךופשיו לבאתיו ,גר \ בנער'גַאמ
 ארונהו לודגה וליחב עסנ ילליטו , -- איהה הללֶהה ריעל עישוהמ והורצע רשא לע
 טשריפרוקה לע תֶוָמ תמיא הלפנ זא , גרובנעדגַאמל השע רשאב ןעפקַאזל תושעל
 רוזעלו ותרצ תעב ול עישוהל ףלָאדַא ףאמסוג םע תירב תורכיו רהמיו / ןעסקאזמ
 םע םיסקאוה תואבצ ורבָח ינשה םויבו . םיצירעה וידודגו ילליטב םחלהל ול
 דלעפנעטייר לצא ותוא ואצמיו ילליט תארקל ואציו , םירעוושה תואבצ
 הרהמ דעו, (1631 רעבמעטפעס 7 א"צש א'ה) גי צפיי למ- תחא העש ךלהמ
 הנושארה םעפב זא ג ילליטו , הרש ימורמ לע הזע המחלמ םהיניב הללוחתה
 םיפלא תשמח , ברח יפל ולפנ וירובגמ שיא םיפלא תעבש : דאמ הלודג הפנמ
 העבשב וצופיו תומ תמוהמת וסנ םרתיו , ןטב ירדח תוכמב םיסומע היבשב ולפנ
 םניו תוממ טלמנ אלפ חראב קרו עַשָּפכ היה תומה ןיבו ילליט ץב םגו , םיכרד
 ףאטסוגו ,תימורדה זנכשא ץירא לא וינפ םשיו , עגיו ףיַע , עוצפו הָּכִמ ברח תסונמ
 ףרוחה רובע פרטבו . ןייהר רהנו ןי מ רַהְנ תופָנ לא וימעפ תא םיִרה ףלָאדַא
 רשא ירחאו , םירעוושה ידיב הנותחתה ץלָאּפפ '-? תיברמו גרובצריוו זה
 םידרפסוו תא ךיו םיייה נע פ פא לצא ןיייהר רהנ תא ףלָארַא ףָאטסוג חַלֶצ
 תבושתלו , ןייהר רהנ לע רשא םירעה לכ םג ודיב ולפנ ,ברח יפל םש םינוחה
 ילליט םש ול השע רשא ךע ל רַהָנ תא תלציו ג רע ב נרינ ךרד עסנ :ביבאה
 לע רבגתיו םהה םירצבמה לע המחלמ תרעסב לעיו , תוללוטו םיהירצו םירצבמ

 ילליט
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 כגו מש תא ךרבלו ול ב 'הל הלפתו הָגְר תישל (רעגירערפ) םהידמלמו
 וב יה תעושיב הַמָב הזה רקיה ךלמה , רימת םוי לכב םִיִמִַּכ ןכ השע ךלמה
 ינפמ תה אל , תומה ןומלש םויב הפרתה אל ,וייח ימי לכ ויהלאב ןעשיו , ובבל
 .נְרֶה םויב התפר אל וזע חורו , המחלמו בֶרק םויב תופולש תוברח תובבר תובהל
 ןושארה אוה היה המהלמה תבהלש הקלתהב .ונימימ הבברו ףלא ורצמ לופנב בר
 תא ודכלב . המהלמ יבוש לכל ןורחאהו ,והמתלמ ישנא לע וברחב לפנתה רשא
 רשא דע םדא ילבחב םכשמיו רסח םהל הטה ךא , תומקנ םהב השע אל ויביוא
 תפומ יהיו , ויצלח רוזא רשיו , וינתמ רוזא היה קֶרֶצ . םיבהואל םיביואמ וכפהנ
 םינענהו םיִשְגנַה ותד ינב םיטנאטכעטַארפה לע ותלמהב אוהו . ורוד ינב לבל
 ץרא לובג תא לידגהל ותוָאְּב םג , ילאהמַאק קה דנָאניררעפ רסיקה ידי תרגתב

 ץרא  תומחלמב ברעתהל בדנתה , שי דובּכ תרדה תא רידאהלו ותבלמ
 .ץ וצראב רסיקה תא ותוצהב .זָע עורז תא ףושחלו ותרובג תא תוארהל , זנכשא
 רזוע היה , איהה תעב תפרצ ץרא לכ קֶשָי ויפ לע רשא ויילעשיר לַאנירראקהו
 :ךייררעטסע רסיקב דאמ הלורג האנק אנק הזה לָאנידרָאקה יכ , וידי ךמותו ול
 רָּבַשְל וחכ יצמאמ לכב רותחיו , םוי םוי ליח לא ליחמ ךלוהו הלעמ הלעמ הלועה

 ףלֶאדַא ףאטסוג ךלמה חילצה רשא טעמכ הנהו . ויתונרק עדגלו ויתועורז תא
 ןקזה גָאצרעהה רהִמ , (1630 ינוי 4 ציש א'ה) רע מ מ א פ לובג הצק לא עיגהל
 תרבעב הָמְשִנִהְו הסורהה , הללמואה וצרא תא ךלמה דיב ןתיו איהה ץראב לשומה
 .םימש הובגכ יכ האר אוהה ןקזה גָאצרעהה יב , םהידי סַמָחְבּו רסיקה ידורג ןודז
 ילליט יכרדמ וקיח ישנא יכרדו ףָלָארַא +אטסוג יכרד ורבג ןכ לואשמ
 תוכהל םהינפ תמגמו ואובי סמחל םֶלְּכ רשא , םיצירעה םליח ישנאו ןייטשנעללַאוו
 -ותמש זנכשא ץראב בשויה םעה לכ םג . לבת יבשוי תא לבחלו םרָח ץראה תא
 :םג והובס , וב ולגר ףכ הכרֶר רשא םוקמ לכבו , הזה דיסחה ךלמה תארקל דאמ
 . םהיבירי תא ברו םעישומ ךאלמל והובשחיו הכרבו הדות לוקב םע תובבר והובבס
 ינפמ וארי יכ :ץ תירב ותא תורכל היכיסנו זנכשא יאישנ ובא אל תאז לכב ךא
 ראורבעפ א'צש א'ה) גי צ פיי 7 ריעב רחי םפסאתהבו , ופא םעזו רסיקה תמקנ

 םע תירב ותרכו לבל וטילחיו ודחי בל וצעונ ,  תושעל המ תדכ ץעיתהל (1
 ךיא . תוארלו קוחרב דומעל קר רסיקה תומהלמב ברעתהל אל םג ןעדעווש ךלמ
 לא וחלש ןעפקַאזו גרובנעדנארבמ םיטשריפרוקהו . רבדה לופי
 תא השק םאו , םצרא לובג ךרד רובע ותוא ונתי אק יכ ול רמאל ףלַאדַא תאטסונ
 ותוארב ול רָצָיו ףלָאדַא ףאטסונ יניעב רבדה עריו , -- ותארקל ברחב ואצי ופרע
 תא ליצהל ךלוה אוה רשא ךררב ול הנטשל םידמוע םיטנַאטסעטארפה יאישנ יב
 תירב ומע התרכ רשא לע :הילע ררוצה רצה ילליט דימ גרו בנעדנַאמ
 גרובנעדנאמ לע םייהנעפפאפו ילליט רבגתה הכו הכ ןיבו ..םולש
 . תומוצעו תובר תומחלמ תורעס ירחא החמבמ זוע ודירויו (1631 יאמ 16 א'צש א'ה)

 תומְמָשַו בר גרה הב ושעיו הכותב .יִחַצְנִמה ידודג וצרפתה ריעה הרכלנ רשאכו
 הצר

 וי
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 ינרעמ %- םג םינוש םילכמ םילב תואשונ תולגעהו , םיסוס הששל םג העבראל
 זירש ובשי ןהבו ותבכרמ רי לע ועסנ תורובכ תובכרמ םיששו , תונדגמו ךלמ
 דימת םֶש אוהו .ּולַחִיְי ויפעפע ומרי רשא לאו דימת ותוא םיתרשמה ויתרפאו
 וחְצְמ לע . םיטעמ וירבד ויה בל יזְלעְו םיקחשמ דוסב ותבָשב םגו , ויפל םוסחמ
 א קוחשו / וינפ תא החמשה הָתְרִח אל םלועמ ,.םימיה לכ הכשח הָנְנע הָנְכש
 קרקרי וינָפ הארמ / ןמשמ שָחָכ ורשב ,ההובנ ותמוק . והיפ יחתפ לע הארָנ
 ידודיכו תוצצונו תונטק ויניע , (ךילהטאר) תומרמדאו תורצק ויתורעש , (ךילבלעג)
 ותּואְרַהְבּו , וחצמ םור לעו והארמ לע וצבר הָתַעְבּו התמיא , וטלמתה ןהמ שא
 המודאה הצונבו , וילע רשא (לעטנאמ 5אלראש) םיִנָשה ליעָמְּב [ ותמוק הבגב
 בל יריבא וללותשא / וינפמ ליחה ירובג םג ולהבנ זא , ועבוכ לע תססונתמה
 םוצע ןוה רוזבל הבחרהו החותפה ודי תבדנ ללגב קרו , רוגָמְמ ופחר םהיתומצעו
 תויהל םינומה םינומה וילא ורהֶנ , ונוצר םישועו ותעמשמל םירסה לכל לודג שוכרו
 הזה ץירעה רובגה רפוה רשא ירחא הנהו . -- ויתומחלמ תא םוחללו םידבעל ול
 םג / המהלמה ישנא לכ לע אָבְצ רשל רסיקה יפ לע ילליט םקָה , ותדוקפמ
 חור רוצבלו םיוג וינפל רֶרל , ויניעב רשיפו בוטכ תומחלמ תושעל :ודיב זע ןתנ
 הלודגה ריעה לע אובצל הזה ליכשמה רובגה עסנ םער תרובגב רזאנ . םידיננ
 רסיקה תוצמ תא התשע אל רשא לע םיער םיטפש הב תושעלו גרובנעדגַאמ
 םדימ החקל רשא םהינהכ תומדאו םילאהטאקה תולפת יתב יסכנ לכ תא בישהל
 םיטכאטסעטַארפה יִליִא וזנכשא יפולא תא הקיזחה תֶומ תתחַמ . -- םיִנָּפל רי קזחב
 תרדוחה הארונה וברח ינפמו רסיקה זּוזָע ינפמ וגומנ םהיאישנ לכו , דער ומזחאי
 , -- םעזה תירחאל ופציו הרצ תעב ופרתיו תחלצב םדי ונמט םישאונ םישנאכו ,םהל
 : עישוהל תרחא ץ'ראמ המחלמ רובגו זוזע ךלמ םאתפ עיפוה איהה הער תעב הנהו
 . ןערעווש ךלמ ףלֶארַא ףאטסוג אוה אלה , זנכשא ץראב םהה םיאכרנל

 , ןייטשנעללאוו .גֶאצרעההו- ףלָארַא . ףַאטסוג (

 ו ָאזַאו ףאטסוג ללוהמה רובגה דכנ ןעדעווש ךלמ ףלָאדַא ףַאטסוג 8: 567*
 = ;אוהה רודב והומכ ןיאמ המחלמ דמלמו ליבשמ רובג .,חפ ץימאו בבל םכח היה
 אלו ,  תעדו תוצעומב היתולובחתו המחלמה יסיסכמ תא ןקֶתו רקָח : וא אוה
 המכח חורב םג םא יכ / םהה םימיב ץרא יכלמ לכ סָנְל היה רבל חכְבּו ליב
 תא איבה אוה יכ . בומ לגעמ לכו לכשה רסומ ויתואבצ ישנא תא ָמלַבּו תעדו
 , םהיניע סוכב ונתי לבל םשפנ לע ָסִא רַפֶא , רֶשיִהְו קדצה תרוסמב וליח ישנא
 וירש לע םג . בבל : תויכשמ לכל :םהיניע ושטלי לבלו עצבה ירתא ּוהְני לבל
 לע בהז יִרָע ולעי לבל ,םיקתממ ותשי לבלו 'םינדעמ ולכאי לבל הוצ"ויתרפאז
 רבכנה ךלמה היה רשא םימיה לכו , םירשב תוגונעת ירחא ופדרי לבלו םהישובל
 תויכש לכו ףסכ ילכו בהז ילכ ולהאב ואצמנ אלו וארנ אל ,  והנחמ ברקב הזה
 לכב . םעה רחא חראכ דובכו רקָי לכ ילב ויה והקשמו ונחלש לכאמו | הדמחה
 םהירשאמ תוביבס רודַכ ורמעיו .ויליה ידודג לכ וצבקנ רקובבו ברעב םויו םזי
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 | תא לרצל וכיסויו ( תינופצה זנכשא ץראב םג חמו ו םיטנאטסעטארפה ירימ
 " < תוצמ לא ועמש אלו ובא אל תובר םירעו םיבר םיאישנ . ראב המחלמה תורורמ
 רסיקהו  םילאהטאקה לא םהיתולפת יתבו םהינהכ תמדא תא ונתנ אלו , רסיקה
 להקב םֶחְלְהְל תע לכב םיריתע תויהל המחלמ ילכ ויתואבצ ישנא תא רוגחל ץחלנ
 אלו םיטנאטסעטארפה לע וארומ ליפי הזה רברב יכ ןימאיו , םהה םיצרפתמה
 חנו ותדוקפמ ןיימשנעללאוו רפוה איהה תעבו . והיפ תא תורמל דוע ופיסוי
 ריעב ץראה יאישנ לכו  הכולמה ירשו םעה ישאר ףסאתהב יכ |, ותֶאשמ
 םיאישנה לכ וננואתה , סהיתונופצ לע ץעיתהלו רופ קיתמהל גרובסנ עגער
 סֶלָפי רשא וידי םַמָח לע סמ וקעזיו , ןייטשנעללַאוו לע רסיקה ינזאב דחא הפ
 הכרֶר רשא תונידמה לכבו תופנה לכב םש רשא תוסירההו תומשה לע , ץראב
 ארי ילבמ ידי הנישעת רשא חַצְרֶהְו גְרָהַה , הצורמהו קָשעַה לעו , ןהב ולגר ףכ
 ץירעה תא ריסהל זע רתיב רפיקהב רוע ץיִאָה ןאיליטי פק אמו , ךלמו םיהלא
 ץפח רשא רפיקהו , ושפנ תוצירעב ץרא ץורעל רוע ףיסוי לבל ותרוקפמ אוהה
 ונזא הָמה , וירחא רפיקל ונב תא ורהבי דובעבל םיאישנה תאמ ןוצר קיפהל זא
 ריב רפיקה תרָג וילא אובבו , ותֶאשמ ןייטשנעללַאוו תא חידהל וציו םתלאשל
 החונמב עמשיו בשקיו , (עיגָאלָארטסא) םיבכוכה ןויִזָח םפקמב זא הָגָש , םיכאלמה
 םישודק רסיקה יטפשמי :  רמאו הנע ענכנ רבעכו , וילע רזגנ רשא תא הננאש
 םנמא . + -- ילע רזג רשא תא לוכסאו אשא הנולת לכ ילבו ,ורבע.יניעב םה
 , שרגנ םיכ וישרומ ושגר ובל ברקב ךא ,טקַשְו החונמ תובקע וארנ וינפ לע קר
 תע דע ותמקנו ותמח לע גילביו קפאתיו , ובתב םקָנ ישגר ּומָה וילג תומהכו
 / ויתונרק הנממורת ּורָצָי םימיב יכ האר םיבכוכה תֶכרַעַמ יפ לע יב -- אוצמ
 תא וילעמ חלשיו רהמיו . דאמ ה גש ף רשא ותירחא לּומ רַעַצַמ יהת ותישארו

 םא יכ חוטבו ךומס היה ובלו , לודג שוכרו אלמ ףסכבו תובר תונתמב וליח ישנא
 ןכ ירחאו . הנושארבכ ויתומחלמ תא םוחללו ודבעל תינש וילא וצבקי םהל קורשי
 רשעבו הלדג תראפתב םש יחיו ןעמהו עבב רשא ויסכנ לא ךליו וצבר ריִפְּכַּכ בָזָע
 וברחב דַכָל רשא תוצראה לכ לש / ול תופעות ףסכו בהז תורצוא יכ , ךלמ דובב
 ילקש ןֶא איללימ השש אוהה ללשה תַסְבִמ התיה םיבר םירפוס תודע יפלו , השקה
 ה דחא ןומראכ רדהו רוה לכב רדאנ היה גארפ ריעב רשא ונומרא , ףסכ
 םיקמ  ביחרה רובעבל ןומראה תוביבס סרה םיתב האמ . ץראב רשא םילורגה
 דע ול הָעְפִו ול הב , ןומראהל םירעש השש . םידי בחרו לודג תויהל ורָצח
 רי לע דימת ויה (רעטטיר) םיריבא הששו (ןענַארַאב) םירש השש ,   אילפהל
 םיתרפא .  ויניע ןומזרי רשא לכ תאו ותלאש תא תואלמלו ונוצר תא תושעל נימי
 לָכָאַמ . וינפל רומעלו ותוא תֶרָשל ואוביו רפיקה תדובע 'תא ובזע םיבר םיליצאו
 םיבלמה דחא ריכ ויה ו ויקָשמּו םהישובלמו ויתרשמ רַמַעַמּו וירבע בשומּ ונחלש
 רשא תע לכב .לבת יעושעש רקיו םדא ינב תוגונעת יפדור םיבידנהו םירישעה
 המותר הלגע לכו תולגע האמ וירתא וכלה , תופנהו םירעה תחא לא וימעפ םיִרַה

 העבראל
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 הכה ילליטו , גייוושניורכמ ןַאיטסירק םג תמ איהה הנשב . הטקוש שפנבו בבל
 לע ודי תא דבכיו קרָאְמענָאר ךלמ יעיברה ןאיטסירק ליח תא הדשב הכרעמב
 םה אלה , אוהה ךלמה תירב ילעבו . ותלשממ ץרא לא םקיר בושל הכִמה ךלמה
 תקל זא ינמו , םתרלומ תאו םצרא תא בוזעל וצחלנ ,גרובנעלקעממ םיג אצרעהה
 דע , הכותב בשיו ,  רסיקה ןוישרב הזָחאל. גרובנעלקעמ תא ןייטשנעללאוו ול
 ליִח תואבָצ יריב ד נָאלטַיְו גיווזעלש , ןייטש לאה םג ודכלנ הרהמ
 ודרִת גרובנעדנַארבו ןרעממ ַאּפ םג ,ראמ בר גרה ןהב ושעיו רפיקה
 גיִצָה אוהו וינפל ןהירעש חותפל הָנצַחְלִַו ןייטשנעללַאוו רי תפונת ינפמ ודחפו
 יאישנו / רסיקה דיב הדכלנ תינופצה זנכשא ץרא לכ ,רמשמל המחלמ ישנא ןכותב
 רשא טפשמה תא וערי אלו וינפמ ודרחו וארָי םהירע יחרזאו םיטנאטסעטַארפה
 רנוזלארטש ריע האילפה איהה תעב , רסחל וא טבשל םא םהילע ץורחי
 םתדלומ ריעל הזעה םתבהאב היחרזא יכ /  הקזחה הדי תאו הע תא תוארהל
 . הכותב אובל רסיקה ליח ישנא תא והינה אלו םריע ירעש תא ורגס םתרובג חורבו
 איהה ריעה ירעש דע אוכיו ארונהו לודגה וליח םע רשנב ןייטשנעללַאוו האד זא
 זוע תא דירוי רשא דע טוקשי לבלו חוני לבל ופאב עבָשיו , רוצמ הילע םשיו
 המד רשאכ אל ךא ..הנק םישת םיבכוכ ןיב םאו הזע םורמ רצבת םא ףא החטבמ
 תורובג לכ ., הרוצבה ריעה לע .וחלצ אל המחלמ תורעס לב ! התיה ןכ
 ראשנ םשפנ למע לכו , הילע רבגתהל חכ ורצע אל וירובג ירורגו ןייטשנעללַאוו
 ףלא רשע םינשו , ריעה לע הזה ץירעה רובגה רצ םיפוצר תועובש הרשע ,לעמ
 קחשתו הע תומוצעתב הבצנ איהו , הירעש ינפל םיללח ולפנ וליח ישנאמ שיא
 דנוזלארטשו ותרובג התשנ יכ ןייטשנעללַאוו תוארכו ! התמחלמ ישנא תורובג םערל
 תשבו בל תנגמב ומוקמל בשיו ךליו , הילע םחלהמ לדחיו , תֶח ילבל היושע
 תא ול בשיו קעביל ריעב יעיברה ןאיטסירק ךלמה םע םולש השע ןכ ירחא . םינפ
 ברעתהל דוע ףיסוי לבל ול חיטבה ןַאיטסירקו , תוסרהנהו תומשנה ויתוצרא
 , האלהו אוה ןמ זנכשא ץרא תומחלמב

 , התמחלמ ישנא לכ לע םעפה דוע הרבגתה ךייררעטסע הנהו 8% 6
 התברה ןכ , התלרגו התרובג התבר רשאכ ךא . היתחת וענכנ זנכשא יִמע לכו
 דנָאנידרעפ רסיקה דדר רשא תוצראה לכב , תילאהטאקה תרל תומוצעתו וע תתל
 , תילאהטאקה תדה תא 'טלשיו רפע רע תיטנאטסעטַארפה תד תא ליפשה , ויתחת
 בָשֶה יכ דיה תקזחב םיטנָאטסעטארפהל הוצ םילאתטַאקה םינחכה תלֶאש יפ לעו
 םדימ וחקל רשא טלקמה יתבו תולפתה יתב יסכנ לכ תא םילֶאהמאקהל ובישי
 דע (גָארטרעפ רעיוסַאפ) יוסאפ ריעב ןהה תותדה יתש יאישנ ודעונ רשא תעמ
 ןיוולאק תד ילעב לכ תא לידבהל רֶמא רזג םג . (ן6311101100806160) גווהה םויה
 םיאישנה ידי. תא רַתַש , אפורייאב רשא תותדה ילעב לכ להקב ואובי לבל
 הלאה םירבדה . תילאהמ טאקה תד תרופמב אובל םהידבע תא תותפל םילאהטאקה
 דאמ םיבר םיסכנו תולפת יתב וחקי םהיפ לע יכ , םיזנכשאה תובל תא ושיעדה

 ידימ
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 רומנו , 1זע תומוצעה תאו וחכ תא תוארהל רוע רותחיו , ותמחלמ ישנא ויביוא
 . . תיטנַאטסעטַארפה תד תא תואשהלו,ץראב תטלש תילאהטאקה תד תא תושעל רָמא
 . דנָאללָאה ., דנָאלגנעו , םהישאר ויביוא ואשנ הזה רבדה ללגב ךא .. הישרשמ
 . םיבר ליח ישנא םהל ונתנ םג . , םהיתורצואמ בר בהו םהל וליוה קרָאמענָאדו
 יי רלעפסנַאמ ףארגהו . המחלמ אוהה ץירעה רסיקה לע שידקהל םימוצעו
 המחלמ ישנאו בהזו ףסכב ובש ןערַאבמ ףערנקרַמה ךירדירפ גרַאעגו גייוושניורבמ
 ל תא קזח קרָאמענָאדמ יעיברה ןַאיטסירק ךלמהו , םתדלומ ץרא לא םיבר
 לע יכ הוק םג , תיטנַאטסעטארפה תד תאנק תא אנק יכ / ודי הגישה רשא לָכַכ
 תונידמו תופנב ותכלממ ץרא לובג תא ביחרהל ול חלצי איהה המחלמה ירי
 םש זא . זנכשא ץראב השדח המחלמ תרעס הררועתה הרהמ רעו . תושרח
 םיִלֶא הטָאקה תירב ילעב ליִח ירעלבמ לָיַח ישנא ול תושעל ושפנב תוצע רסיקה
 תערב יולת תויהל רוע ץפח אל יכ , ןאילימיסקאמ ליח ירעלבמ םג + (110609)
 . םויל םוימ הלעמ הלעמ הלועה ןאילימיסקאמ ינפמ ארי םג , םהה תירב ילעב
 יכ : שקבמ אוה רשא הנאותה תא ןמזה ול הנָא , הלאכ תובשחמ ובשחב הנהו
 תא םוחלל רכמתה , ןעמהָאב ץ'רא ידלימ יתרפא שיא , ןייטשנעללַאו טכערבלַא
 ןייטשנעלַאוו שיאה הז יכ , ושפנ תוא לכב בר אבצו ליח ישנא םג ול תתלו ויתומחלמ
 םישמח רסיקה ריב תתל בדנתיו , לודג שוכרו םיבר םיסכנ לעב , תורצוא בר היה
 הרצו םתלב םלהנלו םלכלכל וילע לג םג , המחלמ ידמולמ ברח יזוחא שיא ףלא
 .המחלמ אבצ רשל רסיקה והמישי הז דעב ךא ,םהל ורסתי רשא םירוסחמה לכבו
 ורכש ול םלשי םלש יכ הנמאנ וההיטבי םג , הלבגמ יתלב הלשממו זוע נל ןתיו
 רשא ירחא .ותשקבו וברחב דוכלי רשא תופנהו תונידמה תואובתמ םיאבה םימיב
 תא ול ןתיו וילא הצרתה , ןייטשנעללַאוו ירבר תא ותניב סלפב רסיקה לקש
 ןייטשנעלַאוו תא רסיקה לרָנ םהה םימיה ינפל דוע הנהו . ונממ לאש רשא ותלָאש
 םלוע תזותאל דנָאלדירפ ףונ תא ול ןתנ םג ינָאצרעהי םש דוה תא וילע לצאיו
 ולְטַנְל ריקה ףיסוה התעו , ןעמהַָאּב תמהלמב ורְבַע רשא הלודגה הדובעה ללנב
 זנכשא ?ראב הכלממה יאישנמ  רחאכ | איִשְנ הלעמל והוממוריו ואָשַנְלּ
 ידודג םע ןייטשנעללַאוו עסנ הלאה םירבדה ירחא . (רנָאטשנעטשריפסכייר)
 רבחתה םשו , עבלע רהנ תפש לע ובשומ ןתיא םשיו .םיארפהו םיארונה וירובג
 תואבַצ וכלה האלהו אוהה םויהמ , םילאהטאקה תירב ילעב אבצ רש ילליט םע
 המחלמב .ףֶרּוע םהל ונפ םהיביואו וחילצה ונפ רשא לבבו ליח לא ליחמ רסיקה
 יוסעדר רש ג די לע רלעפסנַאמ ןיבו ןייטשנעללאו ןיב התיה רשא הלודגה
 רע הבר הכמ רֶלע5סנַאמ ליחב ךיו ןייטשנעללאוו רבגתה / (8388007 \ 270088)
 רובעיו וליח ישנא תיראש םע סנ רלעפסנַאמו , חור לבל םציפיו םםיניו ראמ
 ּוהְליִהְבַה ןעינסָאב זוחמב םשו , ןותחתה יונָאד תופָנ לא ןראגנוא ץרא ךרד תורבכב

 ילכו הטחלמ ידנב שובל היה ןורחאה עגר רע יב 4, ליכשמ רובגכ תמיו
 תחוגמב ₪ ו \תומ לע הָּכְַינ םיליח ירש ינש לע ןעָשיַו וילגר לע רומעיו , קשב
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 םיטעמ םימי ירחא , זנכשא ץרא ימורמ יפג לע עירתו הנרק המירה הרי הזיעה
 םהילע ועקת םילאהמאקהו , (0810מ) תיטנאטסעטַארפה תד ילעב תרבח הדרפנ
 . שפנב טאש לכב םימכ געל סהילע וכפשיו | םהיתבשמ לע וקחש ,ףב

 ילליט עסנ :/ היביוא ףכב שפתתו ןעמהָאב הדכלנ רשא ירחא 8% 64.
 ילגר תחת םאכדלו ברה םהילע םג םינחל ןייהר לובג תופנ לא וירובג אבצו
 תא םוחלל ובדנתיו םיליכשמ  םירובג השלש ומשק םאתפ הנהו , ךייררעטסע
 םהה םירובגה . דנָאניררעפ רסיקה ומירחה רשא ךירדירפ טשריפרוקה תומחלמ
 שיא / גייוושניורב אישנ ןאיטסירק רחאה םש % םראה ינב תודלות רפסב םיעדונ
 / ןייהר תופנ לא ןעלַאפטסעוו ןץרא - רובעיו ליח ול השע רשא המחלמ רובג
 םֶש .םבלח תא תשיו ויביוא ללש תא לכא , וב ולגר ףכ הכרַר רשא םוקמ לכבו
 בושי אלו תחי אל היראה בלכ ובל רשא רידא רובג / רלעפסנאמ טסנרע ינשה
 , םיסמח םחל םפירטיו םימוצעו םיבר ליח ירובג וילא ףסא רשא / לכ ינפמ
 טהיתולפת יתב תורצואו םילאהטאקה םינהכה תורצוא םג המו םירפכו םירע רדשיו
 =ןעדַאבמ ףארגקראמ ךירדירפ גרַאעג ישילשה רובגה םשו ..בר ןוהו ףסכ םיאלמה
 (1622 לירפא 29 ב'פש א'ה) ורחי ורבה דלעפסנַאמ ףארגה םע אוהו , ךאלרוד
 הלורג הכמ וליח ישנאב וכיו םילאהטאקה אבצ רש י לליט לע המחלמ ושידקיז
 יפל םושילחיו .(ןזןםק018001מ, 062]108) ךאלסיוו רי לע הדשב הכרעמב דאמ

 יפלו ,(יאמ 6) והערמ שיא םהה םיהצנמה ינש ודרפנ םיטעמ םימי ירא . ברח
 ךא , (ינוי 90) ילליט לע המחלמ ורבל ךירדירפ גרָאעג ךרע םימי שרח תאלמ
 ןיבו ךירדירפ גרַאְעג ןיב היה עשפבו , ןעפפמיוו לצא .תושונא תוכמ והכה יללימ
 וש תֶוָמַל םשפנ תא םייהטסרָאפפ יהרזאמ שיא תואמ עברא ורָעָה ילול , תומה
 ישנאלו ול םידי ונתיו ברח יפל דחא שיאכ םלָכ ולפנ רשא דע םירידא םירובגב

 הללוחתה םידחא םישדח תפוקתל , םשפנ לע טלמהלו סונל ברחה ידירש וליח |
 רבגתה תאזה םעפב םגו , יללוט ןיבו גייוושניורבמ ןַאיטסירק ןיב הרבכ המחלמ
 ירחא . דאמ הלודג הכמ ןַאיטסירק ליחב ךיו טסכָאה לצא הרשב הכרעמב יללימ
 ואב םשמו הלפשה ץרא לא םהימעפ ומיריו ורחי רלעפסנאמו ןאיטסירק ודעונ ןב
 םחלהל םדי לאל יהת ןעמל (1623 ג'פש א'ה) ליח ישנא הרימ שקבל דנַאלננעל
 תא , גרעבלערייה תא ילליט דכל הכו הכ ןיבו . םזע ןואג תא רֶּבַשִלּו םהיביואב
 ףרש םיתבה תא , ןהיבשוי תא ץצוריו ץעריו 0 תאו סייהננאמ
 ריעמו , ברח ידי לע ריגה םיליצאה ינבו םיתרפאה תאו חקל שוכרה לכ תא ,שאב

 (קעהטַאילביב) רצואה תיבב םירוצאה םירקיה םירפסה לכ תא חקל גרעבלערייה
 ריעב הכולמה ירשו םעה ישאר ופסאתה הנשה תפוקתל , אמור ריעל םחלשיו
 ,טשריפרוקה ךירדירפ תו תא ןָאילימיסקַאמל תתל וטילחֶה דחי םלְכו גרובסנעגעד
 רשא ותדובע לגב ומכש לע ּותְרשמ דוה תא םּושלו א / רפיקב רי םיִרָה רשא
 + תילֶָאהטַאקה תד ילעב לכ תאו רסיקה תא רבע

 תא חצנ רשא לודגה ונוחצנל ןוה רמא אל דנָאניררעפ רפיקהו 8 565. |
 ויביוא



 וה אלה , ץלא5פמ טשריפרוקה תא ךלמל םהילע ורחביו ,  םתדלומ:ץראב
 אושל + (חזטמ) םיטנאטסעטַארפה תרבָה תירב לעב שאר ישימחה ךירדי רפ
 עפנב יכ הכולמה אסכ תעפי רוה לא התפי לבל :םינמאנה ויבהוא וב ודיעה'
 אוה יכ 1 רזע ןיאב תופחרמל והחידי רשא רזנהמ רזנהל ותוא וריהזה אושל ! אוה

 ותשא טעבאזילע ירברל תבשק [זא טיו , םהילמ לכשל עומשמ ונזא תא םיטאה .
 .לבקל ותוא התיסה החור ןואנו הבל תואגב ירשא .דנאלננע ךלמ ןושארה בקעי תב
 רשא יניוולאקה (רעגידערפ) ףיטמה .סוטעלוקפ ירברל התפנ םג :, הכולמה תא |

 הפסכנ ךירדירב שפנ םג םנמא רשא  תוכלמה רתכ לא וידי ץירהל אוה סנ ּוהָתָּפ
 םשו (1619 רעבמעווַאנ ש'עש א'ה) :גַארפ ריעל-וימעפ םריו רהמיו ,הילא התלכ םג
 ועיריו ףכ ועקת :םעה לכו ,  רזנה תאו תורעה תא .ןעמהָאב יאישנ וילע ּומש
 תא הלָב הזה םידי הפרו שדחה ךלמה ךא + ! ךלמה יחי* : וארקיו ךלמ תעורת
 ספונתה ,הכולמה תרדהב רדהתה , דימת התשמ השע . לבהב איהה הרקיה תעה+

 תא םיִעְבַה , תיניוולאקה ותָרְל אנק רשא הלודגה ותאנקבו ,ותלְדג תהאפת רֶהיִב
 ויניע תא םיצעָה רשא איהה תעבו . ןעמהַָאבב רשא םיטיסוההו םירעהטולה בבל
 / העירכהלו הערה ינפ תא םֶרְקְל םיִלָיַח רָּבִג אלו , וילע תפקשנה הערה תא תוארמ
 ןאילימיסקַאמ םע תירב תורביו ליה שעיו זע דנָאניררעפ רסיקה רזאתה איהה תעב
 בבל םַכַה היה רשא (ןָוְָ) תילֶאהטאקה הרבחה תירב ילעב שארו ןרעייב אישנ
 תא חלש אוהו , המזמו המרע ובלב וניכשיו והולדג םיטיאוזעיה רשאו חכ ץימאז
 ץרא לא םירובג אבצ םע הלָפשה ץרא רילי המחלמ רובגו אבצה רש יללי ט
 םישמחב לפנתיו איהה ץראב ןַאילימיסקַאמ םג ץֶרָּפ םיטעמ םימי ירחאו ,ןעמהַאב
 החקלתה הרהמ דעו , גַארפ ריע ירעש ינפל ךירדירפ ךלמה ליח לע וירובג יפלא

 . (גרעב ןעסייוו םַא טכַאלש) "ןבלה רה תמהלמי םשב הבוקנה המחלמה םש .
 טיפיעה : ךירדירפ ישנא ּובָה איהה  המחלמב ,  (1620 רעבמעוואנ 7 פ'ש א"ה)
 תפונמ הכרעמהמ ּופנ , ביוא רבנו םדי תלזא יכ םתוארבו , תחצנ הכמ םיעגיהו
 אלו ודבא ויתונותשע , איהה הער תעב ופר ךירדירפ ידיו , חור לכל וצופיו ברח
 רסיקהו . הלפשה ץרא לא ןעיזעלש ץ'רא ךרד חרביו אוה םג סניו , וב חור דוע םק-
 והושירוה רשא ויתוצרא לכ תא ול חקיו הכולמה םרח תא ווילע לימה דנָאניררעפ

 - .הרי הנתנ ןערהָאמ םג /  חצנמה רסיקה די תחת וענכנ ןעמהַאב ץרא לכו ויתובא

 לכ רפיקה ריִעַה זא , םימיה לכ ךייררעטסע תיב תעמשמל רוסלו ותוא דובעל

 יחרזאל ינשה ףלאדור רפיקה ןתנ רשא רורדה תד בתכ תא / םיצרפתמה לע ותמח

 . תד ילעב ישארו ןעמהַָאב ילודגמ שיא םירשעו העבש , ודי םצעב ערק , ןעמהַאב

 . םנוע תא ואשנ םיתרפא האמ , ָּבְטַמ תַמָּב לע חבטל עירכה תיטנאטסעטַארפה
 = / הנידטה רצואל םשוכרו םנוה לכ תא רפיקה םירחה רשא ירתא םירוסאה תיבב

 - .לכו ינעו ץחל הער רצע . םילָאהטַאקה םינהכה תורבח ישאר רתילו םיטיאוזעיהל

 = .ףלא םישלש . הגופה ילבמ םיטנַאטסעטַארפה תא זא ופרר םיער יכאלמ תחלשמ

 . תילֶאהטַאקה תדו , וטעמיו וחושיו ץראל ואכדנ םרתיו ןעמהָאבמ וחרב תוחפשמ
 ּ הזיעה
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 . הבזכנ תאזה הנורחאה ותלחות םג ךא . הפושח עורזבו תש ברתב םידרומה
 , ראמ הלודג הכמ םוכיו וליח ישנא לע .ורבָנ םיטנאטסעטַארפה ליה תואָבצ יִּכ
 ינפמ וצרפתה אל רשא םירע שלש םא יתלב וראשנ אל ןעמהַאב ץרא ירע לכמו
 רכל הרהמ דע ךא ,ןעו ליפו יואמורק ,סייוורוב : ןה אלה , רפיקה
 .ןעזלי פ תא רכל רלעפסננַאמ ףארגהו ,י ו א מור ק ריע תא םגןירוטמ :ַארגה
 רכמתיו , םילעפ ברו המחלמ שיא :, ליח רובג היה הֶזְה רלעפסננַאמ ףארגהו
 ץרא ינבל רזוע ליה אַבְיו , זנכשא ץראב םיטאטסעטַארפה תומחלמ תא םוהלל
 תמשנ םפאב חַּפִיַו םהירי תא הוב קזחיו ., שיא םיפלא תעברא םרפסמו ןעמהיב
 ןעיז ע לש ץרא ירע לכ םג ןעמהַאב ינב לא ורבחתה הרהמ דע הנהו ,הרוכג חור
 רמיקה םהינודא ינפמ וצרפתה ךייררעט סע יחרזא םג ,ןערהַאמ ץראו
 ץראב ורבע ופטש ןעמהַאב ירובגמ ליח ישנאו ..-- המחלמל ןָבֶה ובציהוו
 סאיטמַאמ רסיקה עומשכ יהיו ,הילע ורוציו ןיוו ריע ירעש דע ועיניו ךייררעטסע
 ןובאדו ובל תנגממ תמיו שגאינ לתינ , ךייררעטסע בל רע םיצרפתמה ואב יִכ
 . (1619 יאמ 20 ט'עש א'ה) ושפנ

 לנשה דנאנידרעפ לע דנַאנידרעפ הלע םחה הכובמו המוהמ ימיב 8ַּ 0%

 'צש--ש"עש א'ה ותוארב דאמ ארייו . סאיטטאמ רסיקה ושיִרּוה רשא הכולמה אסב
 169-107  ןדבל ןרהַָאמו ץיזיול ,ןעיזעלשו ןעפהָאב אל יכ
 רעייטשב םג ךייררעטפעב םג םא יכ ,ותארקל הפולש ברהב ובציתה
 א הדרח ןראגנוא םג , רשק םיחרזאה לכ ורשק , תובא תלשממ תוצרא טנָאְרקו
 ינפמו ןע גרי ב נע ביז איִשנ רֶא בא ג ןע לה םע ב ברח תפונת ינפמ הרהפו
 םיטנַאטסעטַארפה רשא ןי רו טמ ףארגהו ,ותירב ילעבו ויבהוא םילאעמשיה ברח
 התוא אָבַיַו ןיוו תוביבט הנה ,ודיב וקיזחה ךייררעטסעב רשא םינענהו םישגנה
 תדוצמ ךות םהיתומחלמ ילכב וצרפ םיצרפתמה תדעמ שפג יזע םידודגו , רוצמב
 וילע םפכא תא וריבכיו , דנָאניִררעּפ בשומ תיב לא ועיגיו ורבעו ופטשו , רסיקה
 תד תוקחב תפלל :םדי תא ריתמ אוה יכ ותעבטב .םותח תד בתכ םהל תתל
 . םילָאהטָאקה לכב הנידמה תויכז לכב הלחנו קלח םהל תויהלו תיטנַאטסעמַארפה
 , םהה שפנ ירָמ ינפמ עז אלו לח אלו ובבל רחפ לע זא רבגתה דנָאנידְרְעּפ ךא
 תא םהל ןתנ אלו םלוקב עומשל ןאמיו , והוליהבה אל היוטנה םֶבְרחו םה.שו
 יִלָא יּוּפָצ היה רשא עגרב יכ , םהה םיצירפ תדעמ טלמנ אלּפ תראבו , םתלאש
 ושפנ ישקבמ רימ והוליציו ער רע יפ מ א ד תאמ םירובג ירודג וילא ואב , ברה
 רלעפסננַאמ תא ּוּכה ריקה ירובג יכ ןיוו לע םירצה ןעמהַאב ליח ועמש איהה תעבו
 רוזעל ןיוו רוצממ ולעיו , גארפ ריע לע הפקשנ הלודג הערו ,.סייוודנוב ריע לצא
 . םתדלומ ץרא תריבו םזעמ ריע גַארּפ תא

 בזר יפ לעו טרופקנָארפ ריעב םיטשריפרוקה ולהקנ הכו הכ ןיבו 8% 3.
 ךא , (1619 טסוגיוא 28 ט"עש א'ה) זנכשא ץראב רסיקל דנָאנידרע5 רחבנ תועד

 הלחנו קלחלכ דנָאניררעפל ןיא יכ וטילהיו רכָא ןעמהְֶאב יאישנ ורזג גַארפ ריעב
 ראב

 ב
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 וניררעפ הגהו .. ןעמהַאבו ןראגנוא , ךייררעטסע ץראב וירחא ךולמל ןעטנרָייקמ
 : םיטיסוהה ודחפ ןכ לעו , התאנק תא אנקיו תילאהטאקה תדב ראמ קבר היה הזה
 . תא םהמ חקיו ותד תאנק תרעסב םפחרי ןפ וינפמ ןעמהֶַאבב רשא םירעהטולה םג
 תא רטסל הדוקפ הזה רפיקה תתב הברה רתי רוע רַבְנ הזה רחפהו , םשפה
 תמדא לע בארגרעטסַאלק ריעב םהל ּונָּב רשא םתלפת תיב  תותלד
 לובג לע םהל וננוכ רשא טלקמה תיב תא סורהלו , גארפ ריעב ףאשיבצרעה
 תיטנָאטסעמַארפה תד ילעב דוע וזועי לבלו , יוניורבמ (טבַא) ילאהטאקה ןהכה
 רבדה עריו . םילָאהטַאקה םינהכה תמדא לע טלקמ יתבו הלפת יתב םהל תונבל
 תא הזה רפיקה רפה רשא לע םהל רתיו , םיטנָאטסעטַארפה יִנְִמ יניעב דאמ
 , ינשח ףלאדור רפיקה םהל ןתנ רשא (89716(81618[1() רורדה רפס יטפשמ
 ןוישר םהל תתל וינפ תא ּולַחְיו רסיקה לא השקב בתכמ ומרעיו דחי ופסאהיז
 ךא , םהיניעב רשיכו בוטכ םתדלומ ץרא לכב טלקמ יתבו תולפת יתב תונבל
 סבה רשא טלקמה תיב תוברתמ הנהו . -- םהב טעו תושק םתוא הנע רסיקה
 = האולמו ןירא לכאתו הנש םישלש הָמַהְל רשא תתקלתמ שא האצי ,הזה רסיקה
 ףאמ ורמרמתה םיטנָאטסעטַארפה ינגמ יכ , - 1 הנש םישלש תמהלמ איה אלה
 ח'עש א'ה >  ןהומישיו , ןירוטכ ףארגה לא ורבחתיו , איהה השקה הנעמה לע
 16/6 אפ | , םהילע םקשנ ילכ תא ּומָש רחי םלכו ,ןיצקלו שארל םהילע
 , םש םיבשויח ויצעוי םע םיטפשמ רבדל גַארפב רשא רסיקה ןומראב וצרפתיו
 םתונעלו וינפלמ םכילשהל רפיקה תא ּותיִסַה םה יכ המשא ןוע םהילע םֶאיִשהְּב
 בל םח /  םהה ביר ילעב ינש ורבד רשא תוצאנ ירבדו תוכיר ירבד ךא . השק
 ריקה יצעוי ינש לע םמהב ולפנתיו שא הרעב םגיגהבו םברקב םיטנָאטסעמַארפה
 ןתילָאהטַאקה תרל םיאנקה ילודגמ ַאטָאוואלס ינשה םשו ץיניטראמ דחאה םש רשא
 ןולח םּורָמִמ וכילשיו סרי צי רבא 5 ומש רשא רפיקה רפוכב םג םהב וקוזהיו
 , אוהה םרה ןומראה תוביבפ רשא תוריפחה יקמע לא םוטימשיו הצוחה ןומראה
 ירודכב םהירחא ורי םנ + , תיתחת קמע לא לע, יִמורממ םוליטה יכ ףא םנמא
 הנהו\ . הרבשנ אל םהיתומצעמ םצעו םהה םישנאה ּותָמ אל תאז לבב , תרפוע

 בושל הוקת לכ םהל הראשנ אל ,הזה רבדב םיטנַאטסעטַארפה ינגמ תושע ירחא
 םיִשּוה ץֶלָחַהְל םיטנאטסעמַארפה לכ לא ּווַציַו ורהמ םיאישנתו .רסיקה םע םילשהלו
 פקות לכ תא םהילא ובסיו , םינרק הקזחב םהל והקל םג , המהלמל ןָה רומעלו
 לע תודרל (1י6900868) םילודג םיטילש םישלש ומיקיו ,  רסיקה ועו הכולמה

 םהילע ועיריו ןעמהַָאב ץראמ ושרג םיטיאוזעיה תא , הנידמה יטפשמ לכב םהירי
 . םהילגרב רשא ליחה ישנא לע אבצ רשל ּומָש ןירוטמ ףארגה תאו , בנגב

 אלו לָהְּבַיַ , הזה ערה רבדה תא םאיטטַאמ רפיקה עומשכ יהיו 8 361. =
 והי הרצק רוצק. ךא , םהה םיצרפתמה לא םולש רברל סנו / וב תור רוע םכ
 | רגה ןכ לע / םיבוט םירבדו םולש ירבדב הממרל איהה הרעסה תא םיקהל
 ןואש תא היבשהל ןעמהָאב הצרא םהלשיו וליח ישנא תא קריו וחכ תיראש

 םידרומה



 ידימ ו חא תא שיא רוזעל השדח תירב .תרוסמב םאיבי) , הכלממה ירעְמ תובר |
 םשפנ לבבו םבבל לכב םתנומאו םתד .דעב םַחְלַהְלּו , םתער ישקבמו םהיררוצ |

 יםיטנָאטסעטָארפה  תירב<  םשב .הארקנ איהה תירבה . .םדאמ לכבו

 וולנ .תאזה תד .ילעב לכו .(1608 ח'נש א'ה) 026 210108/8018610 - 0010מ)
 םג ףסא , איהה תירבה ירבד תא ,ועמשב .ןרעייאב אישנ ןָאילימיסקַאמו .  הילא
 םיפאשיבו (ןלעק ., רעירט ץניָאממ) , תילאהטאקה תד ילעבמ םיבר םיאישנ אוה
 תרוסמב םאיביו (תורחתא םירע רועו , גרובסגיוא גרובסנעגער ., גרובצריזומ) םירחא
 תירבהו . (1609 ט'נש א'ה) הידנמו היביוא םע תילאהטאקה תד דעב םחלהל תירבה
 הגלפנ זאו - (216 1810011006 13ָקב) יפילאהטאקה תירבי םשב הארקנ איהה
 תד ילעבלו תילאהטאקה תר. ילעבל : תוגלפ יתשל  םעפה רוע .זנכשא ץרָא
 /םיאנקה יזע םיררפסה לא ורבחתה תירבה ילעב םילאהטאקה ., תיטנאטסעטַארפה
 יחרזא תרזעבו .תפרצ ךלמ .יעיברה ךירנייה תרזעב .ותטב .םיטנַאטסעטַארפהו
 רשא רע הרעתמ םברח ןהה תוגלפה ילעב דוע ופלש אל תאז לכב ךא , רנַאללָאה
 ןב וירחא חינה אל .הזה גָאצרעהה יכ ..גרעבו עווע לקמ גָאצרעהה תמ
 ףַארגצל אפ פה ןיב הלשממה תודוא המחלמ יהתו / וירחא ואסְכ לע בשי רשא
 גרובנעדנַארבמ טשריפרוקה ןיבו ,תילאהטאקה תד תרוסמב אב רשא גרו ביי נמ
 הנושארה- התיה איהה המחלמה ..תיטנַאטס ע טאר פה תד תוקחב ךלוהה
 ירתא , תונושה םהיתד רֶבִר לע התוחא לא השא .תוררוצה ןהה תונלפ יתש ןיב
 : איהה השוריה תא .ןהיניב קלחל .בירה ילעב .ותואנ ,  הכוראו .הדבכ המחלמ
 ןיוולאק .תד תא וילע לבקיו עווע לוק .תא ול תקל גרובנעדנַארבמ טשריפרוקה
 ברע ב תא ול הקל גרוביינמ ףארנצלַאפפהו , ודיב םידנאללאהה וכמתי רובעבל
 . .ףרֶארלעפיד תאו

 יעדוי לכו , םיזגכשאהל חור תרומ היה וידי ןויפרו ףלָאדוה תולצע < 0
 , גרובפבָאה תיב ותיב לעו רפיקה לע הער הפקשנ הזה רבדה ללגב יכ ואר םיתעה
 תא תתל םפכא תא וילע וריבכה  ויעדוימו רפיקה יבורק :  התיה ןכ ואר רשאכו
 , (1608 ח'נש א'ה) ויתא פאי טטַאמ יריב ןרַאגנוא תאו ךייררעטסע
 תארקל םה םג וחמש אל .ןע םהֶא ב ינבו : ..םהירבר תֶא תואלמל ץחלָנ רסיקהו
 יולג רפס םדיב ןתיו םהמע ביטיהל הברה רשא ללגב ךא , הזה שלחה רסיקה
 ,םיִלָאהטַאקה םע םידחא תויכז יטפשמו תחא הקח םהל תויהלו םתדו םתרותב תכלל
 תכלממ תא םג תתל רסיקה ץחלנ הנורחאלו , ריבכ אל ןמז םתנומא תא ול ורמש
 / (1611 א'עש א'ה) ויחא סָאיטטָאמ ריב היתוביבס רשא תופנה לכ םע ןעמהָאב
 זחיב ויה אל הלא םגו , בהזה טיברשו .הכולמה תרטע םא יתלב ול ראשנ אלו
 דובכ ילבו הרמח ילב ךלה וייח ימי לכו , ותשר וילע שרפ תומה יכ , םיבה םימי
 סאיטטאמ |. בל ַחכ ריבכ היה אל סאיטטַאמ .רסיקה םנ יכ ספא , -- רותו
 שיעשהביעש אה | ןעיו , םהילצהלו ומעב רוצעל חכ רצע אל אוה םגו , ףלָארורכ
 162-16%  הח דנָאניִררע5 תא רתע ., ירירע ךלהו ןקז היה אוה יכ

 ןעטנראקמ



 רה רנָאנידרעפ רסיקה יב , המחלמ תעורת לוק, הב .עמשְנ אלו .זנכשא
 רנָאנידרעפ . .ורכמתה אלו ךרד .ימימתו .בל ירשי זיה ינשה ןאילומיסקאמ םג
 יכש- -.ויטש אה תכלל שיא לבל ותינה קר +, תמקונ ברחב תדה תאנק הואָנקל
 756-715  עורפמ לכ ילבמ ויניעב רשיכו .בוטכ ותרב .קיזחהלו ותרותב

 1564-1576 | ,זנכשא ץרא שושָמ הל זא , וירחא ןאסב לע בשי ינשה לאה
 -- תדה תאנק -- האנקה למס ריו , םתד תוהח הררש יכ.וקאני םיתמ רָיָע לבמו
 .ונשה ףלאדור . .ץרא \ , דרפס ץראב לדג ינשה ףלֶארור .רסיקה יב ., םב היוה
 ב'עש --ו'לש אה היסנכב ובבל לֶכב קבריו ,. תרה תאנק ברחב .היבשווי .תֶלְּבַשְמ
 1976 - 195 = ןפסונתה אל ,םיִכלמ תונובתו טילשו בר תולגס . תילָאהטאקה
 ררקחו הנובתה תמכח לע .ותריקש .בורמו . , והומב .לודג .רסיקל תואוכ וברקב
 תבוטל השע רשא םיטעמה םישעמה םגו ,הבולמה תובילהמ ויניע בָסַה / תוינומדק
 םתוארב םהו , ורוס יִתְמּו ותצע ישנא םיטיאוזעיה ,יפ לע קר ויה , ותלשממ ץרא
 םיריב עורזל וצמאתה , והוטי וצפחי .רשא .לכלו םריב רסיקה בל םימ יִנְלּפְב יכ
 םינרמ .ררועל התיה םהישעמ .תישארו ,  ץראב תדה ו עַרז. תא .תוצורח
 בו םילָאהטַאקה ןיב. האנקהו האנשה .יריפלו הבירמה שא .תבהְלש תיצהלו
 דרא ה בע ג רַסּוה םהיפ לע ..ךייררעטסעו זנכשא ץראב רשא םיטנַאטסעטַארפה
 לע ופררלו ופדהל ,טספאפה תא וב ותיסה םה .יכ , ותרוקפמ ןלָאקמ ףאשיבצרעה
 ןיפארגה .ללגב ןיוולאק .תד . תרוסמב אובוו .. תיִלָאהטַאקה .תד תא בזע רשא
 גָאצרעהצרעה ., (1883 גימש א'ה) השאל ול החקיו הב .קשָח רשא .רלעפסנָאממ
 והוחנה רשאו רעונְמ ,םיטיאוזעיה והולדג רשא (1596 ו'נש אה) דנאניררעפ
 םימוצעהו םיברה םיטנָאטסעטַארפאהמ תדה .תורח תא הרש. ,םימיה לכ םתצעב
 יתב םורהל הוצ םג , ןיארק ןעטנרַאק ., קראמרעייטשב רשא
 ושפנ תוצירעבו , ל םתד ירפס תא שאב ףורשלו םהירפס יתבו םהיתולפת
 םילֶאהטַאקה תולפת יתב .לא .אובל .ובא אל רשא םישנאה לכ תא וצראמ שרג
 הכלממה ריע לע .. (1607 ו"נש א'ה) םילֶאהְטַאקה גהנמ יפ לע םכותב ללפְתהל
 . (461) םרח לטוה , םיטנאטסעטַארפ היבשוי תיברמ רשא הטרַאוויונָאד
 םתכילהמ םילָאהטַאקה ינהכ תא העירפה יכ המשא ןוָע הילע ואישה היביוא יב
 גָאצרעההו + (20268810ם) םהישרק ימלצ םע ריעה תובותרב ובבס רשא תעב

 רוסאיו הדכליו ברחב הילע רַעְּתַשַה ןרעייִאב איִשְנ ןושארה ןאילימיפקַאמ
 יאישנ וננואתה אושל . םתרותו םתד תוקחב תֶכֶלִמ םיטנאטסעטַארפה לע רסא
 וינפל וקצ אושל ! הזה קשעה רבר לע ףלארור רסיקה ינזאב םיטנַאטסעטַארפח
 ! םתד ללגב םתוא םיצחולה םהיביוא ץחל תא םהילעמ ריסהל וילא וננחתיו שחל
 ירבד לא ובל תש אלו םהל ונזא המטה אל הזה הילילעה ןטקו שלחה רסיקה יכ
 לע הערה התלכ יכ ותוארב ץלָאּפפמ טשריפרוקהו , וינפלמ םקיר םבישיו םתנחת
 םירע ישאר םג , ותר ילעבמ םיבר םיאישנ ףסא / תיטנַאטסעטַארפה תר ילעב לכ

 תובר
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 , רצויה דיב רמוחכ וריב התיה תילגנאה הפשה . זייח ימי לע לָּפָמ רשא וירוענ |
 / םידיגנ ירבד םימכח יפב , םיצרמנו םיזע םירבר םירובג יפב םּושְל ליכשַה ןכ לעץ |

 ירחא . ותנוכתו גְזִמ יפכ שיאו שיאל , םינונחתו ןֶח ירבד םיונעו םישלח יפבז
 רעפסקעש בָשֶחְי ,םיק לטיאה יררושמ שאר עטנַארו ,םינויה יררושמ שאר רעמָאה |

 . הזה םויה דע רודו רוד לבב תונויזחה ילעב םיררושמה לכ יִבָאל

 הצילמה תא ושרגיו הרשע ששה האמב םימכח םישנא ומק תפרצ ץראב

 - , םדקה ימי ימכח ירפסב וקבר םה יכ , רוטארעטילה תלהנב ָּפַתְסַהַמ תינאמָארה

 'םג , םתנובתו םתמכהב לבת ינפ וריאה רשא םינושארה םיאמורהו םינויה ירפסב

 תינָאמָארה הצילמהל וזוביו םהיתובקעב תאצל וצמאתיו םהילגר ישרש לע וקחתה

 האלעבאו = .רשא הָאלעבַאר רפוסה . וב ץפָח ןיא ילככ םהינפלמ הוכילשיז
 גלש--ו"'מר א'ה .תובלב וגעל יִצָח חלש / ןושארה ץנָארפ ךלמה יניעב ןח אצמ
 1688-1958 הל קהשיו , םינָאמָאר ירפס םיבתוכה םיררושמהו םיצילמה
 היה אוהה רפוכה .לעורָנַאטנַאפו איטּוגרַאה םשב תארקנה ותרבחמב
 יגהנמ תא ריבעָה ונושל טוש תחתו , ןוצְלְו םילותהל דַמַצִיו ץורח לכש לעב
 ּףֶסְמ תא לגו , םהה םיטיב םדאה ינב לכ תרכֶחו תרה תוכילה תא , הנירמה
 הבוט וירפס תילכת ךא ,הפי שפנ לעב םהב ץוקי יכ דע ּהָתּולְבְננ לבתה יעותעת
 רפוסה . -- וינוימדו ויניע יצוקש ירחא תֶכְלַט סדאה תא ריהזהל היוצרו
 טאראמ טנעמעלק דאז נָאר לודגה רמולמהו , ורוד ןב טָארַאמ טנעמעלק
 15% דש א ץָאראה יכרדב דותובו ,  םיאמורה ירפופ יכררב ולה וליאוה
 1585. ה'מש איה תתל  ץמאתה על ל עד אי םכחהו , םיצילמה ירידא דיוואז
 יש איה ראב םיכלהַמ (ןעמַארד עקיטנַא) םינושארה תורודה ינב ינויזחל
 בלעהלאמ = םירפוסה ןיב ןושארה היה רשא ברעהלַאמ םג . תפרצ

 םירפוסה יכרדב ךלה אוה םג , תיתפרצה רוטַארעטילב םימכחה 1628, ח'פש א'ה
 דובכל רֶש רשא םירישה םהידע ונתי רשאכ םתנכתמכ תושעל רותחיו םינומדקה
 ןאטלימ רשא םָאטרָאב יד ררושמה םגו \ / ותחפשמ ינבו יעיברה ךירנייה ךלמה
 אוה םג , (גנופפֶאש רעד עכָאוו) יתישארב ימי תעבשי ורפסמ הברה םירבד חקל
 , -- ץראה האלמ םתלהת רשא םיקיתעה םירפופה תובקעב תאצל רַתָח

 795 הרשע עבש האמ ₪
 , (1618--1640 ח'ת--חיעש א'ה) הנש םישלש תמחלמ 1

 : ןייטשנעללַאוו השעמ תלחת , ילליט , זנכשא תלפש , ץלֶאפפ , ןעמהַאב (₪

 תדה תמחלמ תרעס ינשה פפיליפ .ריעה רשא . םימיה .לכ 8% 9.
 ץראב טקשה תולש הררש , וילע הערה תדה תאנק דימ תיברעמה אפורייאב

 ונכשא 12. (ג'ה ע"יד)



 מנ

 היה יִכ דע , תמאה תגותמבו הצילמה ררשב .ויתומחלמו ויתולילע לָכְו טָאשיק
 < טאשיק ןוד םשב םידק ףרורו תור ךלוה שיא לכ תא אורקל םימעה לכ יפב לשמל
 = א:עפ עד עפאל ןעמַארד בתכ , א גע 5 ער ע פָא ל םכתה . -- הזה םויה רע
 , הל -- לש א" ,אליפעז בכובו ורפס אוה םהב רבכנהו , ררפס תפשב םיראפמ

 86 | םג לידגה ןַא רע ד ל ַאק םכתהו , (אליפע ןאפ ןרעמש .רעד)
 ימה . סי אה . םייחה+ ראותמה ורפסב רוחיבו , םידמחנה וירפסב תושעל אוה
 1600-1687 | הצילמה תא ולעה םהו , (םיורט ןייא ןעבעל סָאר) יפועָי םולָח
 םשב עדונה יזיגוטראפה ררושמה . -- ּהצְק םורמ דע ררפס ץראב :תיִמָאְררה
 סנעאמאק = , +עדָאיזול םשב ארקנה ראמ הלענ םירוכג ריש רש סנעָאמאק
 כש--ר'פר א" תוחרא ורבעב . ודוה ץרא התלגנ הב רשא תעה לע תואלפנ רשיו
 192%--190% הונאה הרבשנ , ותדלומ ץראל בושל תיחרזמה ודוה ץראמ םָי
 תולוצמב תרפועכ וללצ ויצפח לכו ובהזו ופסכ , ושוכרו נוה לכו , הב ךלה רשא
 , םיה ינפ לע תוחשל וידי תא ושרפב יכ , םירקיה ויריש תא קר ליִצה אלו , םי
 ךא . םליציו השביה לא בושל זוע לכב רותחיו ויִנָש ןיב ויריש תרבחמ תא חקל
 , בערב ףטעתיו םחל הטמ לכ ול רבשנ יִכ רע דאמ ודי הָממ לָאגוטראפמ ותבשב =

 ףוסאל םיבידנ יחתפ לע דוקשל ידוהה ורבע ינפ תא הלַח ןָפָּבַבּו רפחב תומי לבלו
 . - בערב הפסי לבל ונעמל םחל יתותפ

 והומכ אוצמל רקי רשא בגשנה ץילמה רוא םהה םימיב ריאָה רנָאלגנעב
 םשב בגשמל עדונה םמורמה רפוסה אוה אלה , שמשה תחת םימעה יצילמ לבב
 רעָפפקעש = > הֶזֶע יררה םורמ דע הצילמה ןרק תא םירה אוה .רעפסקעש

 ו'עש- רכש אה (ןיגזַק06ַמ) הגות תונויזח : םיבגשנהו םילודגה ויתונויזחב |
 1906-1916 = .לוכי . םילודגה ויגויזח יריש . (80₪0610ם) םיעושעש ינויזחו
 רפכב םשה ישנא , םיטרפ םישנא לע ורבע רשא תורומתהו םיתעה .םםרקב
 (זוגוגמ< 08887 ) "רפיק סוילויי םהמו .(ןעטייהנעבעגעב עבילטכישעג) םּדַא תודלות

 שיו ! (וטע6 1]) "ישילשה דרָאכירי /  (םוםז16מ 1ץ) ייעיברה ךירנייהי
 עניימעגללַא) ףולַח ינב לכ לע הנפולחת רשא הורוכתהו תותעה תא ולכלכי רשא =

 , .יאילויו אעסֶארי ,  ירָאעְל ךלמהי , יטעבקַאמי םהמו , (עקישענ עבילשנעמ
 001 "ץיקה תעב ליל ןויזח םולחי + וססונתי ויעושעש ינויזח ןיב , "ָאְללעטָא*

 (616 101181 171 ראזדניוומ תוקהחשמה םישכה / 80ןו0זח86018 1זגנמ)
 ירעסהי :טעלמאה ןויזחי + הלהתלו םשל ועדונ ויתונויזח רתימ ץסמ - 1/60080ז) .
 ּךְלַה תא וניניע דגנל ףושחי (80ם600ם) ב הז ה ירישב . (* יגירענעוומ ךחופהו*
 . תואטח תאו וימולע ימיב הגש רשא תואיגשה תא ּונָאְרִַ / וחור תונוכתו ושפנ

 וירוענ
 = ונעדי םימיה ירְבִד תורוק יפ לע יכ , זלה ונויזחב וכרד הזעה הזה רידאה ץילמה (*

 = שיא יב ,.ךפהב .אוהה ארונה הרקמה הרק ישומחה .רעטכעפליס טכפאפה ימיב יכ הנמאג
 < בוחכה ובוח רטש יאנת תא תואלמל ידוהיה ובוח לעב לע ודי תא דיבכה ירוהי אלו. ירצונ
 < ארטיל- ,ירשב התנ הולה ףוגמ הולטה ךותחי לבגומה ןמזל ובוח תא ול.םלשי 'אל םא יכ וב
 = חאו ידוהיה תא תת רובעבל שרושמ רברה ךפה םידוהיה תא ותאנשב רעפסקעשו . ::לכשמ
 . -- הגינשלו לשמל ומע לב
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 = תראשנ ותוקת ךא , םיקוחר םייאו תושדח תוצרא אוצמל וימעפ תא םריו הנש
 ותורב להבנ ןכ ירחאו , אעניאוגל אוביו , שקְב רשא תא אצמ אל יכ , תֶלָעומ
 לע .רשק,רשא ןושארה ונע וילע רקפנ זאו , ררפס ץרא ירעמ הלודג ריע סורהל
 . (טָאּפפָאש) ַחָּבַטַמ תַמְּב לע םילילפב תמויו , דנַאלגנע ךלמ

 ידו ישעמ תשרחו םיעדמה לכו . תלצבחכ המכחה החרפ אילטיא ץראב
 ירפ תושעמ ולרָח אלו הרשע שמחה האמב ותרפיו םֶהיִתּוְנְסִמִמ ּוחְּפְתַה םינמא
 אלפנה םכחה רוא עיפוה ץנערָאלּפ ריעב . הרשע ששה האמה ימי לכ םג םילולה
 םמורמה שיאה אוה אלה , הנובתה םוהת רקָחב קימעמהו הגירמה תמכחב
 יללעוו איפקאמ = ארק רשא םיניוצמו םירקי םירפס בתכ אוהו , יללעוו ָאיכְקַאמ
 1597, ו'פר א'ה סוטיט תודא ./ םיריגנ ירבדי + םה אלה , לבתה ימכח לכב םש
 עשיניטנערַאלפ) יִץנִערֶאלפ ימי ירברי , (םויוויל סוטיט רעביא ןעדער) יסויוויל
 יניעב םויה דע םירקי םהה םירפסהו , (טשריפ רעד) יךלמהי רפסו , (עטכישענ
 דובכו ותרקי לע םירבד ּובְרֶה םיבר םירפוס רשא יךלמהי רפסב , ןיבמ שיא לכ
 םיצירעה .םיכלמהמ 'דחא תא ונינפ חַכְנ הזה בגשנה רפוסה ביצי , ותראפת
 םיזבנ קדצו תמא , הרשי הדמ לכב טעבי , הנומאו תדב םאמי רשא (ך7זגַמְִמ)

 וצפח , ותד אוה ונוצר ; םדא תניב תכרעמבו המכחב קר ומעְּב רוצעיו , ויְניִעב

 תחלצהו רורד . הלב יתלב הלשממ , ותלשממ תודסומ ןה ויתוצמו / ותרות
 (טייהיירט) הנומא םג "-ותכלממ ץרא תולובג לכב ּואָצְמְי .אלו ּןאָרַי אל םיִחְרזַאה
 ןכ לעו .. -- 1 תֶלָשּומ לכ: המכחה די קה .המש ובשחנ םיִּכ (טכער) רוי

 ,טפשמו רוי לכ לעו קרו תֶד לכ לע סוכרת ךוררת רשא הרג הלשממ לכ אָרְקת |
 סומסילעווָא יכקאמ סשבוחצנו זוע תבהאו עצב תבהא קר הצפחו העשי לכו
 לודגה ררושמה רש אר אר ע 5 ריעב = . -- .רבחמה . ילעוואילקַאמ םש -לע
 אטסארא | םשב בּוקְנַה  םיענהו רמחנה רישה תא ָאטסָאירא

 ג'צר --רילר א'ה ררושמח םג , (1ז 6 018מ0) יללוהה דנָא ל5 א

 0 תא איהה ריב רֶש ַאפסַא - ָאטַאווקרַאט בגשנה
 1595, .ה"גנש אה "השפתה | םילשורי* םשב | תערוגה , .האלפנה  הרישה
 ןושארה בלצה יעסונ יללעמ תא רישי הב רשא + .(288. 20170116 0]107088ממ)
 . םימיעת םיבגשנ תונויערבו הרורב הפשב

 רוכב ימי הרשע ששה .האמה התיה לאגוטרַאפו דרפסב םנ

 םידמחנ םיררושמ לוקו , ןהה תוצראב זא וארנ הצילמה ינצנ , הנובתהו המכחה |
 סעטנאוועצ רבת פעטנאוורעצ ראפמה רפוסה . ןהירע לכב עמשנ
 ו'עש--י'ש אה צו הב ,ט אשי ק ןוְר .םשב  הבוקנה  הללהמ תרכתמ
 15677195 חור ינויער יפנכ לע -ףוע היבגה רשא שיא תנמת רניניע .דגנ
 / תמאב םה רשאכ היבשויו לבת האולמו ץראה תא חכש רשא דע והּב תונוימדו
 רשא . גהה ןִנע דעב הכוראו הדבכ / הזע המחלמ תושעל .דאמ רע יח רב
 - ןח תומד םלצ תא רַאְתְל דאמ אילפה אוהה רפוסה <. זוכה .נוימה חורב ארב

 .:טאשיק
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 תמכח תא :תנעשמל ,םהל וחקל םג ,:האופרה תמכחב ריחב רזא ואָה בלימת
 ורפסב ישימחה לרָאק רפיקה אפור סי לַאז עוו דסי רשא (408108:6) הותנה
 =  ,(םרעפרָאק ןעכילשנעמ סעד איוב ןעד רעביא) םדאה וג הָנְבִמ תודוא לע בתכ רשא
 = םכחה באש רשא 018( ח1) םיחמצה תמכה ידומל תא םג .רזעל םהל וחקיו

 וביחרה רשאו:;םדק ימי ימכה יניעממ ותומכ םיבר דועו ,רעינספעב דנַארנָאְק =
 ץרא רולי 'אלַָאקירגַא גרַאע ג םכחה / םהילע הבוטה המכחה ריכ םלובג:תא <

 םע ּהרּבֶחְל 'רֶאְו לאהטסמיבַאָאיב .םיבר םימי בשי רשא/ללוהמ'אפור .,זנכשא

 ויתובקעבו = / (111867410816) םיקְצּומַה ינימ תועירי תא דסי , םירהב םיבצוהה =

 . ירפ ושע םג וחילציו םיבר םירקוח ואצי
 ימכח ירילע-םהה םימוב הָכְסְנְו הבחר (עטכישעג) םימיה ירבד תעידי םג

 תומי ירבדו םיתעה תוהוק רבדב םינומדקה םירפוכה ךרד וזהַא רשא אוהה רודה =
 ירבד תא'רפסב םותכיו וידי-תא לכש ןא דיי לס ןאהַָאיעדונה רפוכה . םלוע

 תמכחב םכחה םג ןכ:השע וירתא םינש האמו , תעדו תוצעומב ןאיטַאמרָאְּפעהוה ימי =
 ב'נת א'ה) ףר ארנע ק עז םשב ערונה הניב תמכח רבד לכב-ןובנהו הנורמה

 ימי ירבד תא בתכ (06 פסו 1מ08מצ) ס 'נַא ו ט .יתפרצה רפוסה . ( 1092 -

 תורוקהמ ןטק רבדו .לודג רבד חינה אלו הרשע ששה האמהמ הנשה .יצחב ורוד
 לע הקחתה רפסה ירבה לכבו ., וחפס לע םלעה אל רשא םהה םימוב ורקנ רשא
 .ןושלה .תוכילהב :ותנוכתמכ שעיו :פויווי.ל סוטימ ןומרקה רפוסה ילגר ישרש
 תא רפסב בותכיו םוי טָארג ָא גו ה םכחה םפונתה וירחא , םינינעה תונוכתו
 לודגה רפוסה ןושל יכרה תא רול חקיו , הלפשה ץראב רוררה תמחלמ ימי יִרבד
 םשב םינוכמה גרוב נע דג ַאמ ירפוס . תלקשמל וירופס תנוכתו ;דקל סומיצַאט

 ליִבָּת הפוקת לכו : תופוקתל  םימיה ירבד תא וקלח רשא:ללגב) :ןערַאטַאירוטנעצ |
 תא וקרב רשא םינושארה ויה .םהה םירפוסה + ((0040ז18) םינש האמ הברקב
 ם ינ אר א ב רפוסה רשא תעב (קיטירק) תרּוקָּבַה רואָל תירצונה היסנכה ימי ירבד
 םילודגה וירפסב םיטספַאפה יכרדב ךולָה לֶאּויו ויניע-םיצעָה ,(1607 ז"פש א'ה)
 ירתא ,--' (ןעלַאננאנעבריק עסַארג ענייז) איהה היסנכה תודלות םהב בתכ רשא

 . , יכדמ שיאו המחלמ רובג שיא , ןובנו םפח שיא רנָאלגנעב םק תודחא תואמ תונש
 טע בָאזילע הרידאה הכלמה ימיב רשא גיי לא ר רע ט לַאוו רי ס אוה אלה
 ץמאתה , ותרלומ ץראל תועושתו תורובג שעיו הדשב הכרעמב וזע עורז תא ףשח

 תוחרא רבע םג ,  הרמָשלו הדבעל תינופצה אקירעמאב אפורייא ישנא בישוהל

 רשא םירשוקה תדע ןיב אצמנ הזה הלענה שיאה . תושדח תוצרא אצמיו םיִמָ

 - .בשיו םירופאה תיבב רסָא ואטחכו דנָאלגנע ךלמ ןושארה בקעי לע רתפב ורשק
 ללָכְלַכי אא "בכנ רפס בתכ םהה ם'מיה ךשמבי , םיפוצר הנש הרשע שמח םש

 - ימיה דע ץראה לע םדא םיהלא יה תושע םוימ םדאה ינב תודלוח תא וכותב
 - .רשא םדא ינב תורלות ירפס לכל ןושארה אוה אוהה רפסהו / הזה רפוסה יח רשא

 / - תרטע שמח ץקמ ואְלַכ תיבמ האצי אוהה הלענה רפוסה , תילגנא ןושלב ובתכנ
 , הנש
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 < (00זק08 ןוט18) םשב םיבוקנה םיקחה ירפס רתי תא םג > (71806816מ) םשכ

 ערוגה יתפרצה .םסחה ומכ / בל יקקח םילודג םימכה רוע .וררועתיז ומק וירחאו
 םהמ וריסיו םהה םירפסה יגיס תא רּוּבַכ ופרציו ., והומכ םיבר דועו סויקַאיק םשב
 רע םינושארה םיראבמהו םיקיתעה םיקיתעמה םהילע וחפס רשא םהילידב תא
 הנפה ינבא תא ורי רשא םינושארה ויה םהה םימכחה , בהזכ םיקקזמ ואצי רשא
 לב לבת ןוכת םהילע רשא םימפשמהו.םוקחה תוכילהב :הרקיו הרשי הטש הנבמל
 תוצרא בורב- רחא םע לא הכלמממו יוג 9 יוגמ ןכלה המהה םיטפשמתו: , טומת
 תעהמ ..הכותב םיכלהמ הל הנתנ אלו הירעש תא הרגס רנָאלגנע קרו. , אפורייא
 רוע םוכסא אלו :םיעשופהו :םיאטותהמ : םחידי תא םיטפושה ולקה האלהו איתה
 תראמ רשא תוצהאב קרו  ;:(רוטרָאט) חצר ילכו םינעמ ילכ ירי לע ההות תתל
 םיטפושהו /םהה םימח ילכ הועולרח-אל ;התרובגבו הפקתב תצבוה םומזיטאנאפה
 םיעשפו .תוגוע לע .םג :תורותהל םהירוצי תא ּוקְרָּפיַו םיאטוחה תומצע תא ּוחְצּב
 הלכשהה .רוא ןנע .תורודה ימכח .וציפה יכ ףא הנהו -, --. םהימימ ושע אל רשא
 ימי , םהח הער ומיב :ןויקנ- םחאה ינב ולכי אל תאז לכב , תוצוחו ץֶרא ינפ לע
 טפשמ םיטפושה דוע ואיצוה ןכ.ירחא םינש תואמ יתש רועו , סומזיטאנאפח ןוטלש
 םא םייח זא םג ופרש רפסמ ןיא םישנאו-, תופשכמהו םיפשכמה תורוא לע לקעמ
 טפשמה ::,ד-.םדיב םימסקו:םיפשכו  םישחנ תארקל םיכלוה םה יכ םהב רעוה
 ףרט .רשא 2 אוהו , 2 יםיפשכמה טפשמ* םשב ערנ .אוהה

 ,-םהה םימיב םרא תובבר
 רשא ןושארה . אוחה רודב ליח לוו ליהמ איה םג הכלה האופרה תמכח

 עדונה עיצעיוולעה ירלימ :ןובנ\ םכח שיא .היה תאוה המכתב :זא-תושעל אילפה
 ץרא יררה לע .לָבג הוה שיאה ,םוזלע צרַאפ סוטס אר 5 ָאְע הט םשב
 תוקריחו םישהשה תונוכתו עבה תולוגפ םיעדויה םיעודי םישנאל ערַותַינ ותדלומ
 ,ןהה תועירוח תא וינפכ ופסא ירתאו ., תונוש תולחמ-תואפרל ₪ּכ םהב שי רשא
 ידו לע ואב שאו םיאמורהו-םינויה ימכח ובתכ רשא האופרה ירפסב הברה ארק
 תוקחתהל בש או ,זנכשא ץראב/רשא המכהה שררמ יתבל םיקלטיאהו םיאיברעה
 תערל עבטה תומכה ראשו .עימוכח. תמכח ידי לע רֶזעיו עבטה ילגר ישרש לע

 ותושקהב  .גא . האופרה :תַמָּכְִּב רשא םירתסמ ינוממ ינופש תא םחיפ לע ןיבהלו
 םדקה :ימ: ימכח חורעש אל רשא תאזה המכחב השרח הלְסִמ ול לסָיַו ופרע תא
 תועידי:אלמה ובבלו ריבפה-וחורבו / תולקלקע .תוחרא ךליו ךרד ינמ העת ., םלועמ
 םתוא-טליו והב ;ינויעהו .והת יפעש .דליו םיבזוכ םינוימד םג הרה ץ תואשנו תומר
 ויתובקעב-ואַצי םיבר :,-םיאלפנו םישק .םימואנו םירזומ םיבינב ., הקומע הפשב
 םכחה ררועתה רשא . דע - ועדי אל תאזה המכתה תוביתנו והומכ ךרד .ודבאיו
 ירפס תא רואל איִצְויו גרעבנעטריווב הפכחה שרדמ תיבב רָאסעפָארפ .סוירָאנרָאק
 זאו ,םימכחה ןיב תַכְלההמה הפשהל םקיתעה םג סעטַארקָאּפפיה ללוהמה אפורה
 / םינושארה תורוהה ימכה .וכרד רשא .המכחה תוביתנ לא ךרד .יזולנ תא בישה

 ימכחו
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 תוער כ וקבדו ימלת תטשב וקוזחה רשא רודה -ימכתַמ-םיברו: ,..םתה םימיה
 םרקה ינב ימכח ישדקמ תא וסְרֶה לע והומטשיו וב -ורתָנ , םינומדקה-םיפוסולפה

 = = .דוצל הנאות ושקביו , הלודגה ותמכה ללגב לואשכ תשק-האנק וב ואנק םנ ,םהח
 < | שֶרָח רפס יִילְיְלַאג איצויו םויה יהיו . םוקי לב .תורומהמב והליפהלו םמרחב ותוא
 ןמ .רואה ןורתיכ . ימלת תמש לע םוקינרעפַאק תטשל-ןורתי וב -ןתנ רשא .רואל
 ירש לא וכליו , םישקבמ םה רשא הנאותה תא ויאנקמו ויאנשמ ואצִמ זאו , ךשחה
 0 ירפסל . הלפת ןתנ אוהה רפסב יכ םרמאב ןושְלב והוכיו :ןָאיציויווקניאה
 ירש =. -- תדמוע םלועל שמשהו .שמשה .ביִבָס ץראה עּונת עונ-יב וטילתהב
 , תב תומיִאב והודיהפה רשא ירתאו . טפשמל והוריעויו ורחמ .ןאיציזיווקגואה
 תודוא לע.ותעה.רקש ךא יכ עכְשהלּו. ויכרב לע עורכל וילע-םפכא תא ּודיִּבְבַה
 . שרקה .ירָפסו הנומאהו תרה רוּבְכ יניע תורמל. הער העד :איה יכו ץראה תעונת
 רשא תַעְב תרמוע םלּועל ץראה יכ עַבָשַהְלּ ןכ תושעל ץחלנ הזה ללמואה םכחהו
 ןכ .ירחא ..שמשה תוביבס הלגעמב ףוע התיבגהו ויטפוש םעו ומע הָעַעָונִתַה איה
 וב רבָד-.ךשא אוהה רפסב .וגהי לבל םיהצונה לכ לע רפא םהה םישפושה ורסא
 תרגתב יבשה רוב יתפרי לא דרּוה ותנקו תעל אוחו .,הישודק לכו תדה לע הרס

 ויניע ּובשְח ןכ יראו , תוהָּכ ויניע ּולְחַה אוהה תומלצ ,רובבו , ןָאיציזיווקניאה ידי *
 לבל עַבָשֶהְל םהה סמח יטפוש וילע ּופְבָא יכ ףאו . ותומ וי דע רוע יהיו תוארמ
 ץיפהמו הזועמב קיזחהמ לַדָח אל תַאז לכב ,,סוקינרעפָאק תמשב .ןימאה דוע ףיסוי
 רשא תעב ויתפשב אטו ונורגַּב הנה םיבר-םירפוס תודע יפל .. הצוח היתוניעמ
 עונת ַעְונ .תאז לכבוי + שחלב רמאיו - , רקָשל עְבָשהל םהה םיטפושה והוצחל
 רוע ופשח אל .רשא עבטה תודוס תא. . -- (₪ טז 81 חס !) ! יץראה
 ןאפווע |. .דילי ןֶא טווע נ-קחַצי ץרענה םכהה פָשִח ,  יילילאגו רעלפעק
 ה אשה , םהה םימכתה לג -רשא תושדחה תא םג-, רנאלגנע
 177 1797 = הבובה חב יָת תא .איִצמה .אוה ./םתולכת דע אוביז םקח .תא
 םירבד רועו רואָה יטפשמ תא , 0 ךשומה הכ דוס תא ( 68ו/1+31108)

 תודסומ ינָבאו הנפ ינבא ויה הלא לכו ,םרתש ועדי אל לָכִתה ימּבהשא הלאכ םיבר
 .(ערהעלנעבַרַאּפ) םיעבצה ידומלו 0 תוארה תמכח ,עבְטה םמטחודמלל

 . םיעדמה רתי 3. ה

 תולגנ תולנהבו  ןָאיטַאמרָאּפערה ירי- לע חלכשהה חור'אָשְנתב ב 3
 רתי לע םג תורקי רוא הָנָנ , רודה ימכח ידי לע  םיאמורהו םינויה ימפח תומכה
 תגביתנו םיטפשמה תוחרא :, יפהב יַחְו םדאה םתוא ערי רשא םיערמהו תועיריה
 םחה םימיב ּולְקֶס ./ םיאמורה ימכח יחי לע םדק ימיב םהיתואצומ רשא ןילו תד
 ריעצ שיא יכ \ ,בל ירסחו תואר ירצק םתוא ולקס רשא לושכמ ירוצו ףגנ ינכאמ
 תא רואל זא איצוה , םיזנכשאה ירלומ- ((אמ55ַאה) רערנאאלאה משו 'םימיל
 םיערונהו ןאיניטסוי רסיכה תוצמב :הפסאל ופסֶא רשא םיטפשמה ירפפ םישמה

 םשב
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 :ןאהַאי םכחה שיאה תא םילכ אשונלו רועל ול ונהנ חכולמה ירש , לבת יספא לב <
 רעלפעק | =םּורְמ היה רשאו ותעדו ותמכחב ותוא רבע רשא רעלפעק
 ,א'צשהא'לש אה םכתה הז הנהו . ותניבו ותנובת ךררבו ריבכה וחורב ונממ בגשנו
 ,,19717- 1931 = הנוכנה סוקינרעפאק תטש תא .סורהל םכחתה עהַארב ער אהיט
 ףתרוסי רשא שט ןומרא תוויפְלַהְל הָנּב -ְּלַפַמ יעמ לעו  תמאח ינדא לע תרסוימהו
 :םומיב וילע ואובי רשא'תא םדאל םיעידומו םיבכוכב םיזוחה םימש ירבוה ילבהב
 ירקש ןּוחַּב מא הנמא זא ונימאה םינוורו ןץרא יכלמ לכ . -= (4808010810) רצ
 דאשניו ולטניו .ץרא ונכוש לכל ותמכתמ הזה םכחה קָלְח רשא הזה קָלֶה םסקמו
 :,הנוכתה תמכחב םג תושעל הזה םכחה לידגה תאז לכב ךא , ןוצְר והורטעיו ותוא
 ופדרו עבטה לובגמ םיאצויה םירברל הזעה ותבהאמ קרו , וב הפסונ המכח חור יכ
 םימפו;ה.ילכהו :םיבכוכב : םיֶזותה תמכחל רכמְיו ןומישיב"העת - / רובכה תא
 :ףלה .אלו אושב העתנ אל אוה יכ + רעלפעק םכחה קלח הלאכ אל , -- םיננועמהו
 ותא ותו :, לֶא יבכוכל לעממ  ףּוע ּהיִּבְיַה ותמכה חור יפנכ לע 7, םישחנ תארקל
 , םהירטשמו :םימשה תוקחל םיקח םשיו  םהיתוכילה לכ לע .וק טי = םהילגעמ
 תורזמה \ תוצורמל םש/רשא םיקהה השלש םה אלה -- 1וחובעי אלו םלוע יקח
 םילענה וירפסכ = : == \(80ק16וופ 16 88026 - ירעלפעק יחי םשב :םיערונה
 ירעלפעק .םּולחוי (עינָאמרַאהטלעוו) - ים לו ע ה תכ רעמו" םשב :םיבוקנה
 םג יכ ףאו ,תישארבמש תורתסנ ןומהו ךשה ינמ תוקומע הלג ו (םיורט סרעלפעק)

 םה :ךא , ןוימרה חור יפנכ. לע  םיפפועמ םירבדו םיעתמ 'תונויזח וברעתה םהב
 םורממ חור רשא תוממורה תועיריהו .תובגשנה תועדה לומ ןָיִאְכ ובשחנו םילטב
 ןימיל *תֶראְפְתְּ דובכלויםימע; סַנְל- םלועלו רעל  הנרומעת רשאו ןהב הססונ
 ןוגיב ויתונשו וימי ל5 מוחו ינּעָּב הָלְּב , הזה אשנהו םרה שיאהו . =- םדֶאה
 האלדןב יכ-םרמָאּב ן והוכיררה ההונמ ן-והופרר +? וב ּועְגּפ םיאְנְק תֶרָע . הנאו

 השא לע תחצנ הביאב ּופְרָרְלּו ופְדֶהְל רוע ופיפוה םילאהטאקה םינהכהו , אוה ןֶמא
 םיאנקה ידיב השפתנ ומא . ןיוולאק תח ילעב תא דימשהלו םירחהל ודי בֶתָב אל
 יב המשא ןוע הילע םאישהב םירופאה תיב תיתחת לא םיקיזב הרופא הָכְלָשַהְו
 םכחה היה רעלפעק.רודב -, -- שונא באבו הער רצעמ םש תמתו ,'איח הפשכמ
 ילילאג | םימכחה ישארמ רתא ,אויפ ריע רילי יילי לַאג ללָהמה

 ג'ת--ר'כש ה המכחב <>, עב ט ה  תמכחב | תורוצו תושדח לג רשא
 196%- 1945 = רוח תא הָלְג-אוה ..הנזכתה תמכהבו קיטאמעהַפ אמה
 תֶלָּפִמ -..קוח -.תאו (עגנוגניוושלערנעפ) ףשה ינב .תפועת
 םוחה תא דדומה ילכה תא ןקת וא איצמה אוה ,םיר בכה םירמָחה
 תא והסי רשא .םינושארה םימכחהמ דחא היה-אוה ,(רעטעמַאסרע הט)
 (רהַארנרעפ) ןויזחה ילכ תרזעב ., םיקצומו םיקזח .תודוסי לע עבטה .המכח ידומל
 (ןעטנָאבָארט) יי ַהָּכ תא הזה אלפנה םכחה אצמ,דַנָאְלְלֶאה ימכח א ואיצמה רשא
 דע םיבכוכ יזוח לכ םוערי אל .רשא םיבר .תונויזח דועו , (רעטופוי) ק ד צ בבוב

 םימיה ₪
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 .ך8 בר 5 םילודגה -םימכחה ./ אוהה .לודגה .תובב :ליעוהל םידמלמו םירומ זיה
 תמכהלו הנוכהה תמכחל הבהאח תא וררועיו םש וריעה פונָאטנָאמ אי נערו
 תוחאופמה הומכהה :תותלר לע םשודקש םימלש ןכו  םיברו / קיטאמעהטאמה
 .:םילולה ירפ ושע םג .ותילציו ] ןהה

 *>(45(ש0ם0₪16) | הנובתה תמכה 2

 סקיתעפאק ,ייִליִלַאגו רעלפעל , סוקינרעפַָאק 8% 7.
 גוש -ג'לר א"ה | סבב | ַחּפ ריבכו בבל םכָת , ןרַאהט דילי סוקינרעפָאק סולאקיג
 14797. 159% = שא המכחה ירפסב שורדלו רוקחל הברה / הניב תמכח רב
 תמכחב הקזח די ול תויהבו , םינושארה תורודה ימכח הכרב םהירחא וריאשה
 םלוע תוכילה תמש לע הקחתה , אילטיאו זנכשא ץראב מל רשא קיטַאמעהטַאמה
 לולציו / ויתועד תא סלפב לוקשיו ,י מ לת ןומדקה םכחה סי רשא (םעטסיזטלעוו)
 רשא איהה הטשה יכ תוארל ויניע וחקפנ רשא רע , ויתומומ םוהת יקמעמב
 קצומ אל רופי לע .היונב הנסחו הנתיאב הנש תואמ שמחו ףלאְכ הרדועתה
 םכחה תבשבו . =- תצנ תואוטמל לופְתו רערעתה רערע המכחה חור הב תַעְגְב
 /תולזמה ּהָבּוג לע ןנובתיו ויניע םורמ אשנ , גרובנעיורפב ותיב רדחב הזה אלפנה
 תונויזח לע םיבר תונובשח בושחיו , (ענרעטשסקיפ) תֶבִש יבכוכו שמשה ,ףריה
 שמשה יכ :ןוכנ לא ול עדונ יכ רע ,  םהיתוצורמו םיבכוכה תועונת לע , םימשה
 ץראה ךא , (עסקא) הָריִצ לע קר בוסת אלו וב םימשה תורזמ לכ ןיב תָנֶבש
 שמשה תא םג איה תבבוס הריצ לע התעונת תלוזו ; תולומה רתי לככ עונת עוג
 , איה (טנאבארט)- הָמִיוְל תב הנְבלהו , הרלותה ריבא הל הָוַתַה רשא הלנעמב
 םלוע םּורָּב |תנ רשא הזה םיזרה םַכְה הנהו . שמשה תוביבס הכלהמב הָולְת רשא
 דובכה רחא ףדר אל ,ךרד םימתו וינע יהיו תֶבְל עינצה  הלפמ םימש יבחרו ךרד
 אלו רפס לע הבגשנה ותמש תא הלעה אל ןכ לעו ו םימכח רּובּכ לוחנל ץפח אלו
 ולוקל םיבישקמה וירימלת לא קר , בל ימכח לכ יניעל תוממורה ויתועד תא ףשח
 םיטעמ :םימי קרו ,  ןחה תושדחה ויתוער תאו השרהה ּותָטָש תא הפ לע ץירוה
 תוגה תא רפסב בותכיו / בהא רשא םידימלתה דחא תלאש לא רתעְנ ןתומ ינפל
 ותמש עדוהב יהיו . ותערו ותמכח בחורב אצמ רשא השרחה הטשה תאו ןחור
 /הניבו המכחב 'ה םננה רשא םיבר םישנאו , לבת יבשוי לכ הילע וממותשיו , לכל
 רוא ואריו םהיניע הנחקפתו /םהינפל ללס רשא איהה הלסמב וכליו ויתובקעב ואצי
 שמ ילב ףררמ סוקינרעפַאק היה תאז לכבו ,םימיה תעבש רוא , תורקי רוא ; שרח

 ותוא ונתנ (רעקיטַאנַא5) תדה תאנק םיאנקמה יכ , ךשח יבשוי 'םדָא יִנב יריב
 שיאל ורובכ ונהיו , וייח ימי לכ וברורהוררמיו ,וב ןמא אל ןב , לעילב ןב יִנָפל

 שיאה . -- ובל ןווח יפכ הב רמעתה רשאו ותטש תא סורהל רמאתה רשא רֶחֶא
 עהארב עד אחיט יתרפא שיא , עה ַארב עד אחי ט םשב כגשמל ערונ אוהה
 1601, איסש א'ח .ָאְרַפ ריעל ןל ארק ינשה ףלארור רפיקה רשא + םינָאדה ץראמ
 האלמ ותלהתו  רההו רּובְכ ול ונתנ ומש יעדוי לכו , ותמכח רוא ןנע הב ץיפהל
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 הגיב יהמאו. בוט חקל ףיטה :) זנכשא ץראב הטכחה ןח הברה , ךשחב םיכלוהה
 עומשל .ןזא םהל.חתפ / גרעבנעטיוול םירעה לכמ וילא ורהנ רשא םירוענה ינבל
 םיאמורהו םינויה ימכח ורצא רשא הדמח ילכ לכ רצוא תא םהינפל ףושחיו םידומלב
 .גישת רשא לככ .םָמע ינבל ביטיחלו ליכשהל םהור תא ררועיו , םידבכנה םהירפסב
 אלו וחנ אלו , ובשומ ריעב שוא שיא אוהה רודה ימכח, לכ םג ושע והומכו . םדי
 הרוא ןָנע תא וציפה רשא דעו הלכשהה שרקמ תא םימר ומכ ונב רשא רע וטקש
 תדב .םיקְבר ןהיבשוי רשא תולודגתו תונטקה זגכשא ירע.לכב ., ץראה ירעש לכב
 ןָאטכנַאלעמ חורו ,בר רפסמב רפס יתב םהה תפומ ישגא ומיקה .,תיטנַאטפעטַארפה
 המכחה תוכילה תא םימוצעהו םיברה םהירימלתל םירומה ּורוה ויפ לט ,םהב הסוג
 תא ּומירה ויפ לעו / םינומרקה םיאמורהו םינויה ימכה בבל תואצות תונובת ךררו
 םוקמ גרובסגיו א ריעב , גרע ב גרי נ ריעב ..םעה לכ יניעל הלכשהה-סג
 ןוכמ גרו בפ ַָאר טש ריעבו , ףל אונ סומינ ַאְרִי ה לורגה ףוסולופה בשומ
 לע םירקושה םיבישקמ םירימלתל רפס יתב וחתפנ , ם רוט ש עדונה םכחה תבש
 טרופרע ריעב , גי'צ פיי ל ריעב רשא שרדמה יתבב . עדמהו המכחה תותלר
 בלה ישקע םיגאלָאעהטה תועתב ועת אל רשא בל ימכח וררועתת ןעגניביט ריעבו
 תוכילהו המכחה ירקַח לא הבהאה חור תא וררועיו וריעיג , םהה םיטיב תעחה יזולנו
 סונַא בָאְעסוירָארעמַאק םי כ א אי ויה םהה םימכתה ישארמ , הנובתה
 תוניעמ תא וציפה / ץראב תושעל ואילפה םה םה .. םהומכ םיבר רועו ,םופעה
 ,ץראב תכלהתמה ןושלל רפסמ ןיא הברה םירפס וקיתַעה , בר םע תוקשהל הישותה
 תא םתושע רע ועגי אלו ופיע אלו , םדי ובישה אל תושעל םתכב היה רשא לכמו
 תומש ועדונ אל יכףאו . זנכשא ץרא ירע לכב הרג ןריאיו ץראב הלֶהְתל הלבשהה
 / תורחא תוצרא ימכח וגישה רשא רובכה תא וג'שה אלו בגשמל םהה תפומ ישנא
 םיקלטיאה .םימכחה ינשו ו םיתְפרצה סונָאבויוָאקו םויזאט לאו ומכ
 ואילפה םאז לכב / תורתא תוצראב בל ימכח דועו רע גיל א קס םשב םיבוקנה
 יניעמ תא וציפה םה יב , םהמ הברה רתי םיערמלג המכחל תושעל םהה םיזנכשאה
 םימעה ימכח לכ ןכ ושע אל רשא תולודגה םע תונטקה םצְרא יִרְע לָּכב הלכשהה
 תורגמה ינש זא ויה גרעבלערייה ריעו גרעבנעטריוו ריע ..אפורויא תוצרא רתיב
 ריעמ .  הנובתהו המכחה רואב,הילע םיררלו זנכשא ץראל וריאה רשא םילודנה
 גרעבלערייה ריע ו רעהמול תדב םיקיזחמה לכל המבהה תרות הצי .גרעבנעטריוו
 הוא םילודג םימכח , ןיוולאק תרב םיקבדה לכ לע הלכשהה רוא ינרק הציפה
 רשא םיבר םישנא ןומה הילא ךשֶמ הכותב רשא םירפסה רצו תיב , ומל בשומל
 המכתה שררמ תיבו , םהה העושיה יניעממ ..ןוששב .םימ בואשל .םשפג הקשח
 רשא תורחא תוצרא לע םג זנכשא ץרא לע ותמכח רֶדָה רוחמ לַצֶא הב ססונתמה
 וננוכ רשא המכחה שרדמ תיכמ ..ןהיכרד הלכשהה .חכונו תולפסה ךַפַעִמ ורענתה
 רשא ה תובבר לע המכתה ,רוא הָנְנ , גארפ ריעב ףלארור - ורי

 אוהה רודה ימבח ישארו בל ירקח םילודג . / םיערמה תדובעל סהיתונש שידק
 ויה
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 דע ; דנאלננעב רשא הפולמה יטפשמ לכבו השדחה היסנכה תד תרופמב איהה
 ךא + הנורמה יטפשמבו תרה יִקָהב תחא הכלממל ןהה תוצראה יתש הנייהת יכ
 ןתנ ; דנַאלריאב המחלמה ישנאו םירובגה יטבש יאישנמ דחא , ענָאריט ףארגה
 רשא םיטפשמה תא רימהלו תדה תא ףולחהל ןאמיו , הכלמה תוצמל תררוס ףתכ
 דרפס ירודנו ,שמשה יניעל טעבאזילעב רורמיו , םימודק תורודמ ותרלומ ץראב
 ףארגה ירי תא הכלמה האלֶמ זא ,ובבל תמזמ תא רואל איצוהל ודיב וכמה המורו
 המחלמ תושעל ליח ישנא ודיב ןתתו <, דנַאלריאב הוצמו ריגנ תויהל סקעסע
 ןיע. רמחמ היה סקעסע ףארגהו ,  הינפמ ץרפתה רשא אוהה ץירעה רובגהב
 ויבא רע טס עצ יל ףארגה םג םינפל ןכ היה רשאכ השפנ למחמו טעבאוילע

 ץראב םַע ןיצק תויהל םיבר םימימ הפסכנ סקעסע שפנו , המרמ שיאו לכונה וגרוח
 עורז תא רָבָשְָל וינתמ זועב .הונהי אוה יכ הכלמה בל רב הַמֶּב ןכ לע , איהה
 תרומלּו , הכלמה ירהא אלָמ -אל אזה ךא . וזע תא עינבהלו ע נ א רייט .ףארגה
 העקנ האלהו אוהה םויהמ ..דנַאלריא תבוטל ענָאריט םע םולש תירב תרכ ההור
 ףארגה יניעב .רבדה :עריו ,.םימיה לכ ותוא תֶנַָע יהתו טעבאזילע שפנ ונממ
 רנָאלטטַאש ךלמ ינשה פקעילרבחתיו ,הככ לע הב םקנהל תובשחמ בושהיו,סקעסע
 דיבכהל וינפ תמגמו ,רשק טעבאזילע לע רושקיו , החצרנה :טראוטש םירמ ןב
 דנאלגנעב רצע שרויל ינשה בקעי תא רֶתַעְל הצרתת רשא דע ופכא תא הילע
 םירוסאה תיבב והמישתו ונממ הָצְמָא איה ךא :. התוכלמ אסכ לע הירחא תבשל
 א'ה) סינש .שלשו םושלש ןב ותווהב'גרוה ריב תמויו , ברהל ושאר תא :בָיִחהו
 הערה לע םחָנַקַו טעבאוילע בבלב םחנ ישגר וררועקה ותומ ירתא . (1801 א'סש
 דוע ּווְלְנ םהה םחנ ישנר לאו ,השפנ אשמו היניע רמחמ תא תימהל התשע רשא

 יתמב לע םתוא הביכרה רשא ּהָמְע ינב יכ התוארב , שונא באכו בצע ישגר םנ
 ישנה .םהמע התשע רשא םירסהה לכ תא הלורכז אלו התבהא רוע ופסי אל ץרא
 השפנ הטקנ יכ רע , הער-חוח הברקב וכסנ , הימי תוחפט תא וררמ םהה ןוגי
 תועמר <, המחלרויה בל תוחנא , היחל לע התעמהו םויו הליל ררב-הבשי ; הייחב
 םשיו תומה הולע לָמָה רשא דע הימי תירחא התלֶכ הכ .ךשחמ הערומו ;היוכש ןיע
 ג'סש א'ה) הנשםיעבש תב התויהב תמתו -- הלבָא ייחלו הידורמו הינע ומיל ץק

 . טראוטש םירמ ןב ינשה בקעיל .התוכלמ אסכ תא הליחנה התומ ינפלו ,(3

 "ןָאיטאמרָאפערה ימימ םירפוס המכחו הלכשהה בצמ (
 . רשע השמחה גיוודול ךלמה ימי דע |

 . .זנכשא ץראב .שרהמ יתבו .ְךּפְס יתב 1.

 םיליכשמו. םידומל ןושל ילעב .אוהה רודה .ימכְה לכו ןאט5נאלעמ 8

 תומכח לא הבהאה תא תינופצה זנכשא ץראב וריעה ./ (ןעטסינַאמוה) ביטיהל

 הומכחה תא וי םחור זועבו , סלועמ םשה ישנא םהינוכנ תניב לאו םדקה ימי ימבח

 . םעה יניע תא םירקיה וירפסב ריאה ןָאטכנַאלעמ . רפסה יתב לכב הנפ ינבאל ןהק



 םוי  םוי הב ריצפהמ-ולחחיו תוכלמה ירש :הנממ ופרי רומעבל:קה .תדח בתכ לע
 לעו = 1 רואל אוהה תומ טפשמ- תא. איצוהל הל חלילח. ךא .וןכ תושעל
 ודיב אוהה תחה.בתכ-תא ריגסה רשא לע תתמח.שאכ הכפש רפוסה ן אז ירו אר
 המירתה הפא סעזבו ;---ת ר םש ט ל.קר,וריב ותוא הדיקפח.השא :ירחא םירשה
 לכו. יבשה רובב הָסְמַצ  ותואו ., הנידמה רצוא לא אוהה:רהמנה/רפוסה שוכר תא
 הנוצר תורמלו התעידו ילב יכ אפורייא יכלמ תובלב ןָמּוא;תתל המרעב התשע תאו
 -- :גְרּוה -לֶא סורמ תא התובלמ ירש ואיצוה

 ודרחוו , םירמ החצרנ יכ.ינשה 0 טכפאפתל ערוחב יחיו 8:555* =
 רימ :החצרנה ימד תמקנ תא םוקנל -זוע ורזאתיו םינפ ומיעריו-רעש ורעשיו דאמ
 הגבה טעבאוילע שאר לע הצרמנ חלקו ארונ םרח טיערה טפפאפה ..טעבאזילע
 ,םירמל קר התאי רשא דנָאלגנע תכלממ תא השרי םג-םיחמ תא החצר רשא תרב
 ּהְמְד תא ךופשל  תילאחטאקה תד יינומא  ימולש לכ ידו תא :ריִּתַה-ופצְקו ומעזבו
 םיקיזחמה .ץרא-יבלמ לכ:יגפ;תא: שקב םג .,םהל תאז בשחת הקרצלו ו םימכ
 ינשה פפיליפו  ..איהה תחצרמהו הדגפה הכלמב המקנו/המחלמ :תושעל ותירבב
 :רעביאנוא איד) תַת ילבל יושָעֶה רי ראה יצ ה תא-וא השע דרפס ךלמ
 ץרא תאו : דנאלגנע תא תיחשהל ורוב יריב ותוא חלשיו (עטטַָאל5 עכילדניוו
 תיכרעמה אפורייא לבב .תילאהטאק הכלממ ןכ ירחא רפיל-תחַא םעפב - הלפשה
 יצ תוינא 1 התיה ןכ אוהה זעח-ךלמה המר רשאכ אל-ךא < -- דרפס תרוקפ תחת
 , בל יריבא לכ וללותשא , ביוא ידיב ולפנ וא : םי בלב וצצופתה .ץופ:אוהה רידא
 ליומ:הכלָה , רובכב הנרק חַמיִרַה דנאלגנעו .. תוהלב ןמ ומת ופס ליחה ירובג לָמ
 , ראמ וצרֶפ הָנַנְתֶאו הרחס-/ םיה ינפ תא ואלמ המחלט :תוינאו רחופתוינא , ליה לא

 תבשחמ תכאלמו השעמה תשרח :/תרק ימורמ יפג לע ועיִרַה- הנובתתו המכחה -
 תֶבְלַממ לכב ירפ ושע םג וחילצהו-ולדג רי תלשמו הדובע תכאלמ-לכו ,ןְליַח ונתנ
 תוחרא .ירבוע :. תראפתלו ןואגל לבת: יבחר לכב -אצי.טעבַאּוילע םַשְו , דנַאלגנע
 איהה הכלָמה ימיב תורוצנו תושרח ופשח וע ק א ר ד. ללמח ןָּפְסַה פשארבו םיִמָ
 ,הדוהו החצ ץ דנַאלגנע 11ע דסונ-םהילע רשא םוהת רקחו םיה יכבנ תא ורותיו
 לכב רנאלְגְנעב טעפאוילע-החילצה רשאכ :הנהו . -- התלְרג תראפת רקיו הרשע
 . .הישוה םש ושע אל .היהיו , דנאלרואב- יחד לא -יחדמ חכלַה ןכ- התנפ רשא
 תעמשמל הרס התיה תואמ תונש .ינפל רועו , םיה ךותב לודג יא איה דנַאלריא
 תקזקב וצחלג היבשוי) ., הכלממ ץראל התיה ינימשה ךירנייה .ימימו .ץ דנאלגנע
 ספא .השדחה היסנְכה תרותב תכללו דנאלגנע יקח לועְּב םראוצ תא םושל דיה
 יתרזאו / איהה השדחה הרותה תא םהילע ולבק םש םירגה םינאטירבה קר יכ
 תד ירחאמ ורס אל :םהה םירגהמ ראמ םימוצעו םיבר םה רשא םלועמ דנאלריא
 רשא לככ חינהכ לוקב ועטשיו , היתוביתנב וכלה / תזועמב וקיזחה / תילאהטאקה
 תחא תד תויהל הצפח לכו העשי לכ רשא טעבאוילעו , םדק ימימ םחיתובא ושע
 ץראה יחרזא .תא איבהל חכ יצמאמ לכב הצמאתה , הורע לכל םירחא םיטפשמי

 אוהה / ְי
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 ףצקה אצי םירמ לע (1569 וט"בש א'ה) גרוה דיב :חָּבְמַמ תַמָּב לע ץירפ תומ
 םידרומהו םירשוקה םע התיה הדי םג יכ רשח וק הילע הבשמ איה יכ ,זע רתיִב
 האבוהו ;ררמהו ץרפה םוקמ ןופצה תפנב רשא האלכ תיבמ"החקל ןכ לעו (םהה
 רמשמה -תא הילע .הקיזחה טעבאזולעו ,: ןאדנאל.תברקפ רשא ו תיבב
 ץרא יכלמ לכ ולמע .אושל .  דוע םדא ינפ הארת לבל דגסמ .לע התוא :הריגסהו
 טעבאזילע ינפ תא ולח אושל ! האלכ תיבמ איהה הללמואה תא איצוהל 'םינזורג
 + הילא הבורקו הרשב תראש םג איה רשא ','איהה .תדבאה הכלמה לע לומחל
 הרמָאב : ;םורמ תורפומ הָחֶתַּפ אלו םהירבד לכל הינזא החתפ אל טעבאוילע כ
 טיקשהל , אלכ תיבב םירמ תא הריגסה םע תובבר תבוטלו דנאלטטָאש תבומל יכ
 ברה גרהה תא תיבשהלו םיחרזאה ןיב םש תוללותתמה תומחלמה תרעס'תא הזב
 רשק זא= ..-- תונושה תותד ילעב תוגלפ ןיב םש וצרפ רשא םוצעה חצרהו
 ודחי בל וצעויו והומכ שפנ יזע : רבָחל רבחתיו טעבאזילע לע .רשק ןָאטגניבָאב
 םהל ורזע םידרפס ידודגו ,  דנַאלגנעב םירמ תא ךילמהלו טעבאזילע תא גורהל
 תא םידקתו טעבאוילעל ולגנ םהיתומזמ םג ךא ..תאזה הברה התמזמה תא .עצבל
 טהירבה לכו ,חבטמ תמב לע ותמוה דרמה ובסמ ישאר" . חכטל םעירכתו םהינפ
 ישרש לע :םיטפושה וקחתה רשא ירתאו :,ולעפ יפ-לע שיא:שיא םנוע תא ואשנ
 ןכ לעו / םהה םיערמ תדע םע.התיה םירמ: די םג-וכ: רזאל אצי , אותה: דרמה
 וציאה טנעמאלראפה ישארו  טפשמה ברח לא השאר תא"  הכולמה ירש וביח
 /םירמ לע תומ טפשמ :וב וצרח רשא תה .בתכ לע ּהָמְש תֶא םותחל טעבאזילעב
 ארונה .רבדהמ הילע .תפקשנה הערה ינפמ הארי יכ ,ןכ תושעל הכלמה/ןאמתו
 םימיה לכ יכ .הילא םרמאב דאמ הב ורצפיו םהירבד הילע וריתעה םה ךא / הזה

 רערע תיטנַאטסעטַארפה תד .,התכלממו איה :ןוכת אל התוח םייחב םירמ רשא
 תומָש .תושעמ-ולדהי אל והערב שיא ברתו המחלמ תומוהמ , דנָאלגנעב רערעתת
 תשפנל רנפצי המדל ובראי :םירמ יבהוא יכ , דננמ הל םיאולת הייח םג ,'ץראב
 םוי .הכלמה לא םירשה ורבה :הלאכ םיבר םירבד-רועו הלאה םירברכ , =-דומת
 הָצֶא אל תאז לכב .; םייהה ץראמ םירמ תא תירכהל התוא השפנ םנ יכ ףאו סו
 חרמו , הזה ארונה השעמה התושעב הל עלְבי ןפ הארי יכ ;םתלאש תא תואלמל
 החעבטב םותתתו הבבל רוגמ גפיו הדחפ רס םימיה תוברב םלוא ; הנורחאב היהת
 ראורבעפ שדחל ינימשבו .(4587 ז'מש א'ה) תביא םירמ תא תימהל תדה בתכ תא
 םישנב חפיה הכלמה הדעצ ןוכנ 'חורבו בל ץמאב .,.-- תבטל הכלמה םירמ הלבוה
 אלו הינפ רוא הליפה אל ; חבטמ תמב לא הכלה תונרעמו-טא ,  תומה תארקל
 ןזרגה תא גרוהה הילע ףינה רשא ןורחאה עגרה דע היארמ תומיענ תא הפילחה
 הרשע עשתו , התומב .התיה הנש םיעבראו שמח תב :;:הילעמ השאר תא רסיז
 טעבאזילע עומשכ יהיו ; טעבאזילע ידי תרגתב אלכה תיבב האולכ התיה הנש
 "= ןחהמ רשא לע םינשָמה ירש-לע םמח קעותו דאמ לחלחתתו ' ,"םירמ התמוה יכ
 / המש תא המתח איה יכ רמאתו . היפ תא ולאש םרטב הכלמה ימד תא ךופשל
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 ףתורצ בורמו , םירוסאה תיבב והומישיו היבשב ותוא ותקל םינָאדה ךא ,ןעדירבעה
 גרובנידעל הולובוה םע תובברז ,היבשב איה םג החקל םורמו . תמיו ןוענשב הכה
 ןיוועלָאל רצבמב רגסמ לע הרס םיתרפאה יפ-לעו , תוצרמנ .תוללק הוללכיו
 התוכלמו ,הכולמה טבשב דוע-ףומתמ הפכ תא רענל:הוצירמיו ; סי יא לע 'דדובה
 ריעצה ךלמה םשב היחא יִאְרהומ ךולמי חליה לדגי רשא דעו ./ קב בקעיל.ןתת
 החיטבה השא התתמבה לע םֶהְנִתִו ּהָאְלְּכ תיבמ הכלמה הסנ יכ ףא:הנהו ,םימיל
 אל תאז לכב ,,התעושיל ואצי ןָאטלימַאה .תתפשמ יריבאו , תתוכלמ-אסכמ :תֶרָרְל
 (1568 ח'כש א'ה) המחלמב : הילע .ורבגתה-םה יכ ,  הקמחלמ ישנא:ינפל.הדמע
 ינפמ 'חורבל םירשנ יפנכ לעכ אָרְּתַו תשְח ילול ,  היבשה ןיבו הניב תיה עשפכו
 ועו הסתמ שקבל דנָאלגנע לא הל החרב תמעפנ תורו שפנ תורירמבו , היפרוה
 לכבו איה ירשבו ימצע ךא הרמא יכ / הראשו הבורק הטעבַאזילע הכלמה לכיהב
 רפ תא העהי םירמ יכ :, ותוכלמ אפכל:בושל יל רזעת םג ,הרתסל ילע.יהה הבבל
 הטעבָאזילע יכ הבל לע הלע-אלו ,הלעב יילנרַאד ימד תא וכפש אל הירי יב הבםל
 + -- האטה אל רשא ברח ןּוע הילע לופטת

 הרזג הטעבַאוילע יכ 1 שפנ חפמ התוקהו הבזכנ םורמ תלחות ךא < 4
 רואכ איצות רשא דע הרצה סומרת אל םג :הינפ תא םירמ הארת לבל רמַא
 .הלעב שפנ תא וחצר רשא םהה םיערמ תחע םע התיה אל הדי יכ תיכוהו התקדצ
 םיבשווה םירשה ינפל טפשמב דוטעל םירמ לע הדקפ-, תמא ירמא טשק תער ןעמלו
 םחיניעל ךורעלו תיכוהלו היתומצע תא םהינפל שיגהל / דנָאלגנע תוכלמב-הנושאר
 םישנא ינפל ןובשחו ןיד תתלו עַנְּכְתְל הנאמ םירמ ךא . השפנ תקרצו הדי רפ'תא
 הרדי תא היבכתל הקרצ לכ הטעבַאזילעל ןיא-יכ תאז םג ףאו , הנממ דאמ םילפונה
 תיבב םירמ תא אולכל הטעבַאזילע הֶתְוצ זא ! ּהָטּפשִמ תֶצְרּוחְו הטפוש תויהלהילע
 התיה רשא םימיה לכ ךא . -- הטפשמ רואכ אצי רשא דע רמשמ הילע םושלו אָלּב
 ופקשנ תובר תוער . הטקש-אלו הטעבַאזילע החנ אל , דנַאלגנעב -האולכ םירמ
 +םיעגרל הינפ לע ופפוע ברח קרבו ,תינח בהלו ָהּוּבְס התעבו רוגָמ .,רימת הילע
 .תתקל האלכ :תיבמ די קזוחב םירמ תא איצוהל המזמ בשח קלאפרָאנ .גָאצהעהה
 תיבב וההסאתווילע הדי תא טִתַו הטעבַאזילעל התלגנ ותמזמ ךא תשאל ול התוא
 דָנָאלגנעב רשא ןופצה תופְנב .  הנורתאל החקל ושפנ תאו הנושאהל םירופאה
 לע לורג שער וררועיו ,תילאהטאקה היסנכב :דוע םיקְבדה םיברםישנא וממוקתה
 תה ןרק תא רפעב הללוע רשאו ., תכלמה םירמל הללוע רשא הָטעבָאזילַע תולילע
 ומירח דנָאלערָאמטסעוומ ףארגה .םג רנַאלרעבמוהטרַאנמ ףארגהו / תילאהטאקה
 םישהלו ישפחל םירמ תא איצוהל זוע ורזאתיו ,טעבאוילעב ודרטיו רהסה לגר תא
 םהישעמב וחילעה אל םה םג ךא:, ןושארה-תדובכ לא תילאהטאקה היִפנָכַה תא
 .םיצרפקמה ןואשו םידרומה תרעס תא המיקה המעםאזילע יכ והישות ושע אל םהידו
 ברח ינפמ .וחרבב םידנָאלטטָאשה יריב לפנ דנאלרעבמוהטרַאנ ףארגהו ., הממדל
 תמוו כ טפשמ וילע הצרח איהו הטעבַאזילע יריב ותוריגסיו .ול תרדתה הנויה

 = .תומ : /
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 אוהה ךלמה לביהב ךא . היתוביבס לכ לע הל הדימ םינרקו ,םיכלמ תונב לכ לע
 ןהו , םש תָבָשְל ווא רשא םדאה ינב תוגונעתו םייחה תורָמח ירתא תַכָל הליאשפ
 לעב הילע תמ םיטעומ םימי ץקמ . תתש רוב לא העירה ערָכַחְו הירכועב זיה
 ראמ וקבד איהה ץראה יבשוי ךא . התוכלמ ץרא דנָאלטטָאש לא בָשָתָנ הירוענ
 תילאהטאקה תרל הזעה התבהא לע המשא ןוע הילע ולפטיווהשדחה היסנכה תרותב
 רשק חור / הער חור ררועל דאמ הצפה הטעְבָאוילְעו . טספאפה יטפשמ לכלז
 ל רוצק ךא ; םייחה ץראמ תַרְבִתו םירמל עַלְבי רובעבל דנָאלטטָאשב ררמז
 תוכולהת יפ לע , -- תאז התשע הדי יכ עדי לבל רתסב הזכ ןוא לָבַתְ הדי זא
 השפנ תא רוכמתו ,(1565 ה'כש א'ה) שיאל תיִנש תקלה םירמ זא הצחלנ הנירמה
 , רנאלגנעב ותולדגיו ותוא וכנָח ויתובא רשא דגַאלטטָאש ינכמ יִתַרַפָא שיא לא
 יכ . התור תא רֶמָיַג הכלמה ייח תא רַמַה רשא ותופו הגש שיא , יילגרַאר ומשצ
 / ורשב תא ןייב ךוסמלו דָיַצ דוצל וימי לבהב לַבִיַו םיערמ םיער תא עעְורְתַה אוה
 אלו ,  הכולמה תוכילהב ברעתהל ותוא הנתְנ 0 רשא לע םירמ לע רוע ףוצקיז
 ןירּוט דילי אי צ י ר ררושמהב קר חַמָּב הבלו , הלשממה תונופצ לע ומע הצעיתה
 לע הרבע האנק חור םג . טספאפה לאו םיזיאוגה לא היבתכמ ךרועו התצע שיא
 תרבחבו , םילָבנה ויצעוי תצעל רכמתיו / 1קיִח תשאל אנקיו הזה רהמְנה שיאה
 הלכיה ךותב חצרֶנ םירמ יּוצְר ָאיִצירו .-- רשק םירמ לע רשק ןוא ידקוש םיתרפא
 בל תא אלָמ הזה הַצְר השעמ .. (1566 ?כש א'ה) תַלְל הרה רוע התויהב היניעלש
 ףאו , ּהָתְרְִמ וילע ךופשתו הלעב יילנראד לע ראמ רמרמתתו , זגורו שעכ הבלמה
 יכ הנמאנ הערי םירמ ךא , אוהה יקנה םרמ אוה יִקְנ יכ עַבָשַיַו הל שחְּכ אוה יכ
 השפנ העקנ םויל םוימו , אוהה רקיה שיאה תא תוצרל המוש התיה והיפ לע קד
 . תותירכ רפס הל תתל תואי רשא רע והצלאל המזמ בושחתו והמטשתו ונממ
 , התיב לכב ןמאנלו ץעוילו רשל והמישתו ל לע וו ט א ב ףארגהב הל הרתב םג
 , בבשמל יילנרַאר לפנ םהה םימיבו ., דנָאלטטְאש ידלימ יתרפא שיא היה אוהז
 הכפה ובכשמ לב, יור שרע לע והרע , רסח וילא טּתַו םירמ וילע לומתתצ
 לכיהמ קוחר ןגה תיבב בכש רשא ותלחמ ימי לכ היִניע ונממ הערָנ אלו , וילָחב
 "כש א'ה | לא ןגה תיבמ םירמ הל הכלה רשאכ תתא םעפ ךא . התוכלט
 ראורכעפ 10 = (יילנְרַאר בכשמ םוקמ) גרובנירע יבשוי ולהבג ,םש ןולל הלכיה
 = 17% | ןואשב םיסיסרל ץצופתה ץופ אוהה ןגח תיב יכ ו לורג שער לוקל
 = תרבר יפל . -- וערונ וראוצ לע קנחמ תובקעו 5 תֶמ בכש יילנרַאדו , ארונ

 םישדח השלש תופוקתלו , אוהה חצרב לעווהטַאב ףארגה די התיה ץראה 0ע לכ
 אלפי אל ןכ לע . -- השאל ול יהתו אוהה חַצורַה םע היתולולכ גת תא םירמ .הגה
 חַצְר השעמב התיה הרי םג יכ המשא ןוש הילע ואישה ןראה םע םא וניניעב
 התמזמה תא התושע לע 0 ףצק הבלמה לע 6 דנָאלטטֶאש יתרפאו , אותה

 ייא לע ררושו רדונ ייח יחיו , איהה ה השווה ינפמ חרב לו . 'התו'קל
 ןערירבעה
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 התיה .הטעבַצזילע הכלמה , -- איהה ץראה תולובג לכב םלובג וביחרה עדמהו
 לכב תֶדָה תּורָחְל םיכלהַמ הנתנ אל הזעב , ןוטלשו לשמַהְּב הָריִבַכְו בל תמכח
 לני אל שיאו טנע מ ַאל רא פה ירל לע הֶרְרִתְשִה ּהָנואבו , התלשממ ץרא
 תעד רשבה ןורתי הל חיה הרועמו / הב ופסונ תוכלמ תו לגס יכ ,התערמ הבישהל
 חור הל היה =, הירוענמ הדמל רשא םיברה םידומלה ידי .לע .. הכולמה תוכילהב
 םישעמבו מע ינבל םיבומ םירבדב רימת רוחבל בוט לכו שב הננת 'הו , ץימא
 רש להו / םימכחמ םימכה ויה היצעוי החלצהה תרטמ לא היד בע תא וליבוי רשא
 תוצעומב" ויח היתולילע לכ . םלובל ןושאר היה 0 תטזוטו85) ליצעצ
 ילע תא לידגהלו  הלכיה| דובכ תוברהל ןוה הרזפ אל , םירשי םיררסבו תעדו
 יב -ןעי ספא '.וננוכ התלשממ ץרא תבוטל ךא היניעמ 1 ו התל ו התראפת

 לנהל המזמי ילכנו המרע תולובהתב רָקנְתֶהְלּו שָפְחְתַהְל הימולע ימיב הצחלנ
 םג ןהה תוערה תורמה הב וקבר ןב לע ן םימיה לכ הילע ,תפקשנה הערה ינפמ
 ,הימרה יכררכ זחאתו , םימורע ןושל רימה רַתְבִתַו / הכולמה אסכ לע התבשב
 שפנ תא םג ההיחשה הלאבו . היתולילעו היתוכילה לכב הלגר שָתַּכ לע שחתו
 םינודחאו / םינומרק ּומשנ המוי לע רשא , רנָאלטטָאש תכלמ טרַאּוטש םי רמ
 . "הרזגנ הרימ איהו דנאלגנע תָּכְלַמ יפ לע הילע רֶזגנ רשא תא רוכְוְּב רעש וזחאי
 חרזמ קוחרכ ו ןהיתותע תוכילהבו ןהיתושפנ תונוכתב תוקוחר ויה ןהה תוכלמ יתש
 השאר לע ךפהְתַה ברחה טהְל / הירוענב תעוגו הינע התיה הטעבָאזילע ,ברעממ
 , הָמָח , םדא תאנש הכותב ּועְטְנ , הבבל תא וחישקה המוי ישק תוקוצמו , ימת
 ההלצהה תב התיה םירמז הייה ימי לכ הב וקבר ןהו , המרמו ךות , האנק
 תוכלמ רתכ השארל הָמָש ,/ התורלי ימיב התוא העשעש היכרב לע , הרועמ
 ץ ּורַהְנ הינפ , דימת החמשו תו התיה ןכ לעו , הימי ביבא שרעב רוע הבכשב
 תוגונעתל בבל קשח םג ךא , הירוצי לכ לע הפחר ןחו הבהא חור ,הברקב ץלע הבל
 הטעבָאזילע . םימיה לכ הנימי די לע ּהָלַצְכ .וכלה דחי םלְבו , הב ססונ םירשב
 םירמו , םתנומא התנומאו םתד הת יכ ןעי המע ינבו הירבע תאמ ןוצר הקיפה
 תילאהטאקה התד ללגב השדחה היסנכה ילעב הידבעו המע ינבל ףגנ ןִבָא התיה
 סורהל התוכלמ רצח לא וסרה םהה שפנ יזעו , םשפנ לעג םחור ה איה רשא
 םקָאנְקו ,  תילאהמאק תד יטפשמ יפ לע הידי םש וגנוכ רשא התלּפְת תיב תא
 רשאכ הינפ חכונ םֶש הנוע לושכמו םיצרמנ םירבדב התוא תיִכוה זעַה רֶאטַאמרָאּפערה
 . םילילא תדובעל םידמצנה לארשי יכלמ ןוע לע םתחכותב םיִנָפל םיאיבגה ןכ ושע

 םימיענב הל ולפנ םילבח , הנטק הרלי טראומש םירמ רוע תויהב 8 558: =
 םשב הָכְלַמ עזיאוג תיבמ ךלמ תב מאו , דנָאלטטַאשב הכולמה אסכ תא תַשָרָל
 לע ורתתה תפרצ ךלמ ןבו דנָאלגנע ךלמ| ₪. הכולמל חלַצתו הלדְנ רשא רַע ּהָתְּב
 ךלמ ינשה ךירנייה | ןב ץנָארפ ךא , איהה יִפוי תבב הקשח םשפנ יכ ; םירמ רבְד

 . ותוכלמ דובכ ו תא הב רֶאָפְלּו תאזה הרקיה שפנה תא דּוצְל חילצה תפרצ
 התלָע התראפת יבצו הדוה תעפיבו , תפרצ ךלמ רצחל םירמ האבוה הימולע ימיב |

 לע
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 = אביו ןיוולָאק תד תא בוע ןכ לעו- , םהוללעמו םהיכררב וקבדבו ומע ץצר תא
 >נש א'ה -! המוטל לגלגה וילע ךפהנ םואתפו , תולאהטאקה תד תרופמב
 1593. יל" = הנרו הלהצבו ,םולשב ריעה ירעש תא וינפל וחתפ זיראפ יחרזא
 ופא ;רַה וילעמ.בשיו רהַמ טספאפה , ךלמ תעורת ותארקל ועיריו וינפ תא ומדק
 תנורתאלו ,םיִבָהא ומע ּונּתַה םילאהטאקה ואישנ תירבה ילעב יפולא , לורגה ומרְִ
 תוארכו ., (1598-ה"גש א'ה) םולש תירב ומע תורכיו ררפס ךלמ פיליפ םג הָצְרְתַה
 ו לָיָאְו זועב ּואָסכ תא דַעָסְו ביבסמ ויבוא לכמ ול חינה 'הו הָתָוְרַה התיה יכ ךלמה
 תתל .התיה וכרד תישאר . ותלשממ ץראב הושותו בוט תושעל ויתובשחמ ןנוכ
 יטפש מ םהל ןתנ םג ץ םהב הרחב ושפנ רשא םיטטָאנעגוההל תרה תורח
 לע םיבשויה םירשו םיבידנ םע-םבושוה , םילאהטאקה םע רבב רב םיחרז אה
 ןתנ בר.קשנ ילכ םג כותב סבישויו תובר רצְבמ ירע ירטש םהינפל חתפ , ןיִרָמ
 תא שידקה .ןכ יראו .. םהמע תושעל לידגה הלאכ תולודג הובוט דועו  ,םכיב
 תוברה תומהלמה הב .ולח רשא .היאולחת לכ תאו תפרצ ץחַמ תא אפרל וימי
 השעמ תא .הֶבְהַה .ץ תונידמהו תופנה לכב המדאה תרובע תא םיִרָה -, תומוצעהו
 םיערמהו.המכחה תראפת תֶא לידגה ,םינמאהו םישרחה יריב ָךַמִּת , ץראב רֶהַפִמַה
 / ובבל. קשה .לכְב השע-וירבע-תבוטל תושעל ודי הגישה רשא :לכו  םרידאיו
 םירשי םירדס תושעל ץֶמא אל / ותָיב:לכב ןמאנה ודידיו והנשמ יללוס ירי תאו
 . ץראה יבשוו לכל עיגרהלו ביטיהל ליכשהל הנירמה יטפשמבו הכולמה תוכילהב
 תונוכת םע תש .ושפנ תונוכת יכ ןעי ,.הנמאנו הבר הבהא והובהא םיתפרצה
 לכ תלָקצ תורו חמש וכל .,וירבעו ומע.ינב לכל דימת וונפ ריאה יכ ןעיו ,םשפנ
 ורְכְָמְתַהְב אטח רשא .תתאה האטחה םג . םְֶנחִיַו םֶצְר וינב תא בָאְכְו ; םימיה
 תרה תאנק יכ ספא .,ותוא-םתכהאב ןועל םיתפרצה ול ובשח אל , םישנ תבהאל
 ילעבל םונמאנה ויהסחו ,הָתְנֶש הָמָנ קר הָהָרְכַנ אלו וצראמ הָמַת אל (סומזיטָאנָאפ)
 תא רַחָאְל הלודג הבשחמ ובשחב יכ :,-- ּהָתְמְרְרִתִמ התוא ּוריִעַה ןיוולאק תד
 (םיניוולַאקו םירעהטול , םיִלֶאהטַאק) םירצונה תויסנבל רשא תונושה תוגלפמ שלש
 , הנידמַה יטפשמ לֶכְּבו .תדה-חור ךְלהַּב ה יש פח ..תתא .היסנכל ןתוא תושעלו
 (18791118ם08) קא ל אוו א ר היה ּוחְצְרְמּו  תדה תאנק די תרגתב לֶלָה"לפנ
 עמשהבו ., (1610ע'ש א'ה) .והתימיו תלכאמב והורקר רשא םיאנקה יזעמ דהא
 ו טל יה םאי :  רמי ָאדעלָאטמ .לַאנוררַאקה ארק ., רהפסב הזה הַצְרֶה רב
 םגוששו םידרפסה תתמש תא עירוה םהה םירבדבו . --+:1 ונינפל בציתי הז ימ
 , הוה ארה רבדה תודוא לע

 + טרָאּוטש םירמו הטעבַאזולא (

 תומחלמה .תרעס ינפמ וצלפתה הידומעו תפרצ הזג רשא תעב 8 5
 תטעבַאזילע ימיב .הננאש החונמב .דנָאלגנע הבשי ,הכותב רשא תוזעה
 " הטעבאוילע = םילולה ירפ שעיו הכותב תרָּפ רחסמה ,הלעמ הלעמ לעתו הכלמה
 קטש -- לש אה לבב דצרֶפ הדובע תכאלמ לכו המדאה תדובע ,  בר םע תויחהל
 / 196-195 = תמכחה םג ,הירעשב בוט בר קחהממ ואיבה רֶתּוס תוינא , הירע
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 ישאר תאו - ,ניוודול לָאנירראקה ויחא שפנ: תאו יזיאוגה גָאצרעה ה |
 תומה ַאָנִרָאהְטַאקו . -- םירופאה יתָבב םכילשיו םיתשחנב 'רכא םהיבהוא
 הגאד ,ךלמה הגב השע רשא תא העמשב יהיו ו ההָבכ הלחמ וא התלח ךלמה םא
 תחש רובל הרהמ דע הודיעצה התגאדו התלחמו / הנורחאב ּהרמ היהת ןפ דאמ
 תומחלמהו תואלתה לכ יכ והללקלו הלֶאל הרכְזו היתומצע לע היתונוע יהתו ,תמחא
 ח'טש א'ה . = ,ןאצי הבל ןודז רוקממו ויה התאמ ,איהה תעב ויה רשא תוארונה
 רעבסתואג 5 -  ,ףלמה תוצמב םיזיאוגה וחצהנ יכ םעמָשב ושעגתה םיתפרצהו

 15%... ןעימשה- זיראפ .יבשוי = , ץראה לכב ארו  ןואָשְו /המוחמ יההו
 תילאהטאקה תה ןומרא יחירב תא עיסה רשא הזה ךלמה לע םתנולת לוק םורמב
 ליִטָה . אמור תירקמ - , המר ריב :וינפמ ּוצְרְּפִתַו , ּהָנסִה ירומע ינש"תא .ץצופיז
 םיִתפרצה-ומיקה.- תובה תופנב ..ךלטה שאר לע םרחה "טהל זיזח-תא טספאפה

 התלכ יכ ךלמה תוארכ , תררופ ףתכ ול ונתיו ךלטב ורמי , םהילע םישרח םירש
 /ןָאברוב תיבל ארָאוואנמ ךירגייה לא ול טלפמ שיִתַה , ול עישימ ןיאו הערה וילא
 םולש ושי םבבל תא שָקָה אל םהו ,םיטט אנ ע גו ה ה םעְו ומע תירב תורכיז
 הלודג המחלמו ויבוא תא םוחללו ול עישוהל ובדנתיו / הזה ללמואה -ךלמה ם>
 ךירנייה .ךלמה רבגהה -תאזה םעפב ךא ., תפרצ יחרוא ןיב םעפה דוע הללוהתה

 ווזעָו ליחכו =, הבר.הכמ םכיו םהילע ודו טיו , והמהלמ ישנא תירבהיילעב לע "
 הכפהלו הפרהל התעבז התמיא הילע לפיו ,.רוצמ הילע םשיו ויראפ ירעש רע עיגח
 רחַא .יכ-ץתומ.ישקומ והומהק םאתפ ךא  ,.וב .רורמל רוע ףיפות םא:הלפמ יעמל

 ךלמה . לע לפָנְתַה , ויתומצעב הרוצע שאכ ותד תאנק רשא םילאהטאקה ינהכמ "
 ןורחאה ּהָיִה הזח ךלמה ..והחצריזוכבל ירההב ותינח תבהל תא עקתיו תיחשמיראכ
 לפנ.(1589. ט"מש .א'ה) תנשב טסוגיוא שדחל.ןושארה םויבו  ַאָאלַאוו תיב יכלממ
 .ןרעבו ָארַאוואנמ ךיהנייהל ותוכלמ אסב תא ולינה רשא אוהה חצרמה יריב דודש

 יעיבהה ךהגייה = ַחָּב רצע אל הזה שדחה ךלמהו, יעיברה ךירנייח 5
 עיק--שכש א'ה .הכוהא המחלמ תושעל ץחְליו , תפרצב ותוכלמ אסַכ תא תשרל
 199-1617 --וחא+:(1ו8ץ6ח86) ע כ ע וא ם יב הכולמה תא רכל רשא רע
 אלו .וננמ-יבג יבעב ול םמוקתה :, וביח ישנא ידיב תצרנ רשא :יזיאוגה גָאצרְעהה
 אצמ.ררפס ךלמ.ינשה פיליפו ,  אוה ןיוולאק תד לעב יב ןעי תפרצב ךולמל ונחנ
 לע ותב אי נעגיי א-ארַאל ק תא בישוהל םזָי רשא וממז תא קיפהל ןוצר תע זא
 רד נפכ לא-תא הלשיו , תפרצב תפרצ דוע ךסכסל ףפויו , תפרצב הכולמה אסב
 איצוהל תפרצ ץהאל הלפשה ץראט המחלמ ישנא ידודג םע ואבצ רש אמראפמ
 ויביוא ןומה לכ לע רבגתה ירגייה ףא .,.(1990 נ'ש א'ה) .רואל ובבל תמזמ תא
 ישנא לכ לע רחא םכש תולובחת לעבו המחלמ רובגו בבל םכָח היה יכ ,  םהה"
 הילע רצו זיראפ יהעש ינפל אב רשא רע רובו ףולָה ךלֶה םויל םוימו- / ותמחלמ
 לא בושהו ,עהי .תאז לכב םנמא .:היבשוי לכ תא הֶזִהְו םחל הטמ לכ הב רבשי+
 ותושעב .םא יִכ- ,הכולמה אסכ לע טקשו ןנאש בשי חכב אלו ליחב אל" יב ובבל
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 .ףפורלו הזיגרהל הידגנתמ דוע ופיסוי לבלו םימי ךראל טומת לבל הדעסלו התוא
 םהיתומזמו םיטיאוזעיה תמרע יפ לע םג םיריזנהו םינהכה חקל יפ לעו .. הירומע
 . רוזעל םהה תירב ילעב לא םדי ובתכיו םינומה םינומה ורהנ , תוברה םהיתולובחתו
 דימת .הרדונתה ותור רשא ךירנייה ךלמהו . םֶניהְו םֶדאַמ לכבו םֶנוא לכב םהל
 .םהילא אוה םג הוליו םהה םיזעה םיאנקה תמח ינפמ אַרָי , םימב הנקה רונכ וברקב
 יטפשמבו תדה תוכילהב םיטטָאנעגוהה תורה תא לובגהל וצו , שארל םהל יהיו
 תַמ (158% ר'מש א'ה) ישילשה ךירנייה ךולמ ירחא תודחא םינש תופוקתל . הנירמה
 , אל םינבו ירירע ךלה ךלמה םגו,תב וא ןב וירתא חינה אלו םימילונממ ריעצה וא

 ןַא ברוב תיבל ךירניי ה היה ןכ לעו ,ותוכלמ אסכ תא םהל שירוהל ול זיה
 תוגאד טאָר םילאהטאקהו , ישילשה ךירנייה ךלמה ירחא הכולמה ולו רֶצעה שרזי
 לעו , ךלמל םהילע היהי השדחה היסְנכַה תרות יקיזחממ רחא יכ םתוארב תודיתע
 לכ תא רפהל ץחלנ ךלמהו + לָיַאְו המצע הל תוברהלו םתדוגא תא קזחל ופי ןכ
 תא רעבל וינפלמ תוכלמ רבר איצוהלו םיטטאנענוההל חג רשא םיבוטה םיקחה
 יזיאוגה ךירנייה בבל תא היה אל הנושארב הנהו . ותוכלמ ץראמ השדחה היסנכה
 ןיוולאק תרותב ךלוהה ןָאברוכ ךירנייה תאמ הכולמה תשורי תא עורקל םא יתלב
 הואת הואתה ןכ ירתא ךא , לודגה םחחה טהל תא וילע ליטה רבכ טספאפהו
 יפל יב , ישילשה ךירנייה ךלטה תומ ירחא תפרצב ךולמלו רצע שרוי םג תויהל
 ךירנייהמ רתוי הכולמה טפשמ וָלְו לודגה לראק תיב יכלמ עזגמ רטוח אוה וירבד
 םיאנקה םינהכה ירבדל התפנ זיראפב בשויה םעה יִכ התיח רברה תירחאו ,ןָאברוב
 רהמיו , ותולפשמ שלחה ךלמה רענתה וא . -- ךלמה םהינודא ינפמ וצרפתיז
 םויב ושארל ךכוסלו הרתסל וילע תויחל ץייווש ץראמ םירובג ירודג וילא ארקיו
 . הפולש ברחו הפושח עורזב וינפל ובציתיו זע רתיב וילע ופצקםעה ינב ךא . קשנ
 חימש א'ה = ןתַאְו ךלמה תוצמ תורָמל זיראפ ירעשב אב יזיאוגה גָאצרעההו

 1588. יאמ 12 תובותרהו תוצוחה תא ורגסיו ורהמיו / ץראה םעמ םע .תובב
 . .ברח יפל םושילחיו הפוגת תומחלמבו .הכופש המחב ךלמה ירודג תא ומחליו
 בוזעיו ,ודוס יִתַמּו ותצע ישנא לכ םע ברה תפונמ םניו ראמ ראמב להבנ ךלמהו
 תורב ילעבל ןתנ רשא יראו . ותמחלמ שיא גאצרעהה יריב הריבה זיראפ תא
 .הלחתבכ ותוכלמ לכיהלו זיראפ ירעשל בש , ונממ ולאש רשא לכ תא םילאהטאקה
 . הלשממה התיה ודיבו , הכולמה ירש שאר תלעמל ףנּוהְו םרגה יזיאוגה גאצרעההו
 . םינניוורעמה יכלמ ימיב פומָאִררֶא אמה יריב םינָּפל התיה רשאכ הרשמהו
 סיבו ,הזעו הדובכ לכב רוע הטקש אלו החְנ אלו אמ הל גָאצרעהה שפנ ךא
 גָאצרעהה יבהוא ורבגתה,םהיתונופצ לע ץנ ץעיתהלו דוס קיתמהלנ תונידמה ירש תַפְסַא
 ת'מש א'ה = וטילחיו,הפסאה ילעב רתי לע םהירי חכבו ברה םרפסמב יזיאוגה
 1988 ,רעבמעטפעס  רַעַבְלָו ןָאברוב ךירנייה תאמ הכולמה תשורי תא דוחשל קוה לא
 הזו הנסָח לכ תתלו הבולמה תוכילה תא תּונָשְל םג , ץראהןמ ןימלָאק תרות תא
 שפנ תא חצריו / ץירע השעמ שעיו ךירנייח ךלמה זעונ א 4 -- םיזיאוגה יריב

 גאצרעהה
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 תדה תאנק .תירחא תאז -- ! םיללח ףלא האממ רתוי זא ולפנ יכ וריעי םירחא
 לע ןכ ירחא וננואתה , םתובלב רוע םירשיה םיתפרצה הגהו . -- ! ! הָיְרַּפ ה
 טופשל ךלמה ינפ תא ולחיו ,םיטטָאנעגוהה תושפנב ּובְסַה םה יכ ורמאיו םיזיאונה
 ,םיטטָאנעגוהה ימדמ םה םייקנ יכ רמאו הנע ךלמה ךא ,ןהה חַצָר תולילע לע םתוא
 וילע ורשק םה יכ ןעי הככ םהל תושעל וינפלמ תוכלמ רַבר איצוה אוה קר יכ
 -- ויפכ ןויקנב ץזחר רובעבל אוהה רשקה רַבִד תא אדב ובלמ קר םנמא = רשק
 יושקכו , םתדלוממו םצראמ וסוניו איהה הארונה הערה ינפמ ודרת םיבר םיתפרצו
 ןֶאברובמ ךירנייהו . הלָפשה ץראבו זנכשא ץראב ,ץייווש ץראב םלגר ףכל חונמ
 ותאצב התוא בוזעיו בש , ושפנ תא טלָמְל תילאהטאקה תדב זחַא ול רצב רשא
 , הנושארבכ השדחה היסנכה תרותב קבדיו , בָתְרַמְל

 ישילשה ךייונייה = ירחא םימי םיתנש ץקמ . ישילשה ךי רנייה 8 0
 שמש --ר'לש א'ה רוע ול וו ןויפרל יכ ן יעישתה לרָאק תַמ , םימדה תנותח
 1974-1599 | תונויזחבו תומולהב והּגתח רשא (עסטיבסנעססיוועג) םחונ ישגר
 ּופרָעב :.וזחאיו , םיטטָאנענוההל השע רשא ארונה חַצְרֶה רַבָר לע .ּוהּותַעב
 וב ורחב הנש ינפל רשא ויחא ךירנייהו . וימי יִמדְב המוד והודירויו והוצפצפיו
 ותדלומ ץרא תפרצ לא איהה הרג /ראמ רתפב חרב ) םהילע והוכילמיו םינאלופה

 ישילשה ךירנייה ךלמה ךא .ןעלָאפ תכולמ רתכמ בוטה התוכלמ רֶתָּכ תא לוחנל

 וקּבַתבו ,וליח םישנל דוע ּותְתַּב םהמ ער דועו , ויחאכ גונעו ךר אוה םג היה הזה
 חַכֶש , ולכיה ןויבחב םיבהאב וקיִח יִבְלּכ תאו ןּתֶא וכלעתהבו , יפויה תּונּב קיח
 םתובצעל שובחל ,ומע:ינבו וצרא תא עיגרהל ובל םש אלו , תוכלמה תוכילה לכ תא
 לע םחּונַה חור והתקיצה יכ היהו . איהה הפומו רעס תעב םֶתָכַמ ץִחָמ תא אופרלו
 שח ,םיִבְנְעְו תובעתנה תואתה תולוצמ ןויב ראוצ דע ועְקֶש לע , םיבבושה וייח
 לכל הֶלְסִ םב וקיזחהב יכ ונימאהב , (ןעביולגרעבא) אוש ילבה לֶא ול טֶלַפמ
 , חיש ךופשל ץ תודוְתהל םעפב םעפכ בריו , הנרפְּבִת ושפנ תואטחו , ויתונוע
 ירחאו / הלאכ םיבר םירבד רועו , ושפנ םוצב תונעל ; וישודק ירבק לע עוסנל
 , הלחתבכ םישנאו םיהלא תובעות לכ תא שעיו בשיו ! יתלצנ רמא הלא לכ ותושע
 עירפמ ילבמ הריבה ויראפ ריעב וָלָשְו ןנאש תֶבָש ןעמלו , םימיה לכ השעי הככ
 הכולמה אסכ לע ותבשב וינפלמ תוכלמ רַבְר איצוה , ויתוגונעתו ויעושעש ןומהמ
 , םשפנ תָוא לככ םתנומאו םתרב תֶבְלִמ םיטטָאנעגוהה תא אינהל שונא זועי לבל
 רובעבל , םילאהטאקה םע רבב דב הנירמה תויכז לכב הלחנו קלח םהל תויהלו
 יאנקמ לכ ינועבו םיזיאוגה יניעב רבדה עריו . המחלמו ביִרִמ םיטמָאנענוהה ותבשי
 תא ךלמה סרה ןטק עגרב יכ םתוארב דאמ םהל רָצָ , תילאהטַאקה תד תאנק
 היפנפה תא תואשהל תובר םינש םעיגיו םלמע לכ תאו םימוצעהו םיברה םהישעמ
 .םשארבו :/ םילאהטַאקה ינומא ימולש לכ ודחאתה ןכ לעו . הישרשמ השדחה
 תירבה :תרוסמב ואוביו , דרפס ךלמ ינשה פפיליפו יזיאוגה ךירנייה
 ךיבתל .תילאהטאקה היסנכה תא םיקהל (1576 ו"לש א"ה) (  16 8 1 פוג0)

 תתוא
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 ו-5 ב"לש א'ה) םהיחא ימדב המוה ורירוהלו .ושפנל םוראל םיזיאוגה
 = 0 ישילשה ָּנְּב םג , תיצי דע מה .ָאנירַא הט א קו םה ןרסונ אוהה
 בבר לכו , עומשמ תֶועְי ועמוש לכ .רשא רבב .תושעל ודחי בל וצעונו ,,.ושנָאמ
 םהישארו םיטטָאנעגוהה ידבכנ לכ לע םוקל התיה םתצע ,תתצנ תוצלפ ?לפתי הבג
 ןֶאבֶרוב ךירנייה םע .אהטערַאגרַאמ החול נת תא גותל זיראפב ופפאתה רשא
 תַנּותַתִי םשב בּוקְנַה לודגה .גְרָהַה זא השענ אא -- ! תחא םעפב םתוא גורהלו
 שרתב םּואָאמְאְלֶאהטרָאב לילב (טייצכאה טּולּב רעוירָאּפ) יזיראפב מַה
 הלילה יצחב יהיו , (1979 ב'לש א'ה) תנשב שדחל ה עבראו םירשעב טסוגיוא

 םיִחְצְרַמ תעפש וצרפ םאתפל עתפו , תַצְר תוא תתל ןומעפה םיִעְרַה לדגמה שארמו
 . םֶד .האלמ .ברחב ./ םיִולְשַה םיטמָאנענוהה לע ולפנתיו זיראּפ תובוחרב םיניזמ
 ןָאּפ גָאצְרְעהה .רשא יננילָאק לודגה רשה היה םיחצרגה לכמ דבכנהו ןושארַה
 ועורז יכ , םיבה םיבואבמב יוד שרע .לע בכש .ינגילָאק ., ודי םצעב וחַצַר יזואוג
 ותורקדיו ותיבב םיהצרמה וצרפתה םאתפ הנהו , אמ תָבָאּוכְו םד תַבָז העוצפה
 ןתלבנ תאו ., ריקה לא םיבסומ וינפו ויפב 0 דועב .םהיתוברחב ּוהּוקּבָ
 הב ולא הב וללועתיו הסלקבו זובב .םהילגרב והוסמר ןומההו , הצוהה וכילשה
 םיטטָאנענוהה תא .גורהל םיחצרמה ירודג ולחה אוהה עגרבו . -- םתד תמקנ תא
 , םשפנ לע טָלָמַהְל תֶומ תסונמ וסנ רשא תובוחרהו תוצוחה לכב ,םיתבה לכב
 תַפָש תָקלָח יפ לע םיבר םיטמָאנעגוה םש ורָצענ רשא ךלמה לכיה רצחב םנ
 אבצה ישנא לכ . ריה תקזָמב םש ובחסְנ רשאו ,הָרְזעְל םש וסנ רשאו ,ומָאְו ךלמה
 םיטטָאנעגוהה תקנָא ! ליצמ ןיאו ופרמו ּוסַמְרו וחַצָרו וגרַהְו ורבע ליחה ירובג לכ
 ופפו םיחצרנה ימד תקעצמ , עושְת :םיללח פלא שפנ ,ראה הָזיִגְרִה התומת ינב
 ותש ובצֶג ךלטה ןומרא רי לע ! ריעב וקשיו ורהנ םד ילחנ ירהנו , םירה תודסומ
 םראוצ לע ּופדְרְג רשא םיללמואה לכ תא םֶתְחְשִמ ילבב וחצר לוח ישנא תורוש
 ּוכפַש הָנּפּו רבע לכבו וירדתו ויּתּב לכבו ךלמה לכוה ךותב םג .. םהיניב .רובעל
 רויו ולכיה הקָעַמ םורמ לע בצֶנ ודוהו ורובכב ךלמהו ,  םימכ םיטטָאנעגוהה מד
 , ותוחא לעב .ָארַאווַאנמ ךירנייה תא ותוארבו ., םיטלמנהו םיסנה לע | הפרש הנקב
 % תולאהטאקה תד וא תי :ופא םעזב ארקיווילע הפרשה הָנְק תא ןָנּוכיו וילגרב עקר
 ןכ רֶבָד עדנאק םג * -- תילאהטאקה תדי : תֶומ תררחב הנע אוהה םיִמָד ןַתַחְ
 שפנ ץלפתת -- איהה תדה תא םהילע ולכק םהינשו , אוהה תומה ןוטלש לילב
 . יאק זא וללוע רשא חַצְר תולילע לכל ץק ןיא 1 אוהה.תוהלב ליל רכזל םדא לכ
 , .תוצולעב ּועיִרה ומָא אניראהטאקו ךלמהו , םיטטָאנעגוהה םהיחאל םילאהטאקה
 . .םתה םירשיה םישנאה ישאר ןדבָא לעו םהיגורה גרה לע וחמשוו וזלעיו ., שפנו חור
 " ןכ ,זיראפב השענ רשאכו . -- ! םינמאנה םהירבעו םה םצראו םמע ינב יכ ףא
 " תא םילאהטאקה ואלֶמ תוליל השלשו םימי השלש ., תפרצב םירעה לכב םג השענ
 \ תודע יפל . ,.םתא הַטֶבָל םיבשויה םיטטָאנענוהה .תא וגרהיו תומקונ ברתב םהיִרי
 \ םירפוסו .,םיטטָאנעגוהה תדעמ שיא ףלא םיעבשמ רתוי זא וגרהנ י ל לום םכחה

 "  םירחא
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 ימי וכשמנ אל ןכ לעו + םָיִנרהַמ זא םג ולדח אל םילאהטאקה ךא , הלחתכב
 ומחל יכ ףא הנהו . הנושארבכ המחלמה תינש הללוחתה הרהמ דעו , םהה םולשה
 םתרובגבו (1568 ח'כש א'ה) שינעד ט'ס תמחלמב םיליבשמ םירובגכ םיטטאנעגוהה
 םילאהטאקה ליִח דיִנָנ ןקזה יצנערָאמטנָאמ םגו םתמחלמ ישנאכ םיבר םיללח וליפה
 התיה םילאהטאקה דיו  םהיתוברת לע ודמע אל תאז לכב ברח יפל זא לפנ
 תילאהטאקה תדב ךלמה םָא ַאניראהטאק הקבד רשא םויה ןמ םג המו / הממור
 התספ םהה םימיה דע יכ , הדי גישת רשא לככ םילאהטאקהל רוזעל הרכמתהו
 הנפת ןהה תוגלפה יתשמ ימ לא הטילחה אלו , םיפעסה יתש לע אנירָאהטַאק רוע
 ורבש רשא םיבלצה תא ואר היניעו ךלמה הנב םע ךרדב העסנ רשא תעמ ךא
 לבנ רבשכ וצפנ רשא  םירצונה יניעב םישודקה םימלצה תאו , םיטטָאנעגוהה
 תא םג דוע התאר איהה ךרדבו ., םהמ השפנ עקתו םהב הפא הרח , םירצוי
 ץעיו םיטטָאנעגוהה לע התמח תבהלש תולעהל דוע ףיסוה אוהו אּבלַא גָאצרעהה
 םוחללו םילאהטאקה ןימיל דומעל הבדנתה זא ינמ , תילאהטאקה תדב קבדהל הל
 תומוצעו תובר תומחלמ ירחא . -- השפנ לכבו הבבל לכב םתד תומחלמ תא
 רשא ירחאו , המחלמ םוקמל םיטטָאנעגוהה וב ורחב רשא לע שאר אל זותמב
 םולש תירב תוגלפה יתש ותרכ , םיטטָאנעגוהה תואבָצ דיג ע ד נָא ק זא חצרְנ
 לכל תדה תורָח התיה אוהה םולשה ירפו (1570 ל'ש א'ה) ןעמרעג ט'סב ןהיניב
 תומ ירתא . -- רבכ ותרכ רשא תירבה ירבדכ , תפרצב רשא םיטטָאנעגוהה
 ָאננַאהַאי רשא ןא ברוב תיבל ךי ר ניי ה דבכנה רשה ומוקמ תא אלמ עדנאכ
 חָרּור היה רשאו , ןיוולאק תדב הכרד יפ לע ותוא הכנח ותרה שט 5ערב לא
 םאו . יַארֶוואנ ךלמי דובכה םשב הָנְכיַו ןעָאנעריפ ירה זוחמב ןר ע ב תנידמב
 דובג ינגילָאק רשה היה םחור ייח ךא ,םיטטָאנעגוהה שאר אישנ היה הזה רשה יכ
 . ןֶאברוב ךירנייהל ץעויהו להנמה םג ,םתרבֶה ינפוא לכב הָיַחַה חור היה אוה ,ליחה

 ,םיטטָאנעגוהה םע םולש תירב םילאהטאקה ותרכ רשא םויה ןמל 8 9.
 ול ןתנ יעישתה לראק ריעצה ךלמה , תוכלמה תיבב דאמ דבכנ ינגילָאק היה
 לע ומע ץעיתהל הברה םג / הכולמה ירש לכ לע ּוהָאָשַניו והלטנו  זועָו דובכ
 ,הל פש ה ץ רא תבוטל םידררפסה םע תושעל ושפנ תא שי רשא המחלמה תודוא
 ןיב םולשה ימי וכיראי רובעבלו ,דנאלגנע םע תושעל הבאי רשא םולשה רַבָד לעו |
 אהט ער ַא גר אמ תא תתל ךלמב ינגילָאק ץיאה ,םיטטָאנעגוהה ןיבו םילאהטאקה |
 שאר אישנ ןֶאברוב תיבל ךירנייה הלענה רשהל תילאהטאקה ותוחא \
 תאנק תא וילע ּוריִעָה וזע תראפתו ינגילָאק רשה דובְּכ . השאל םיטטָאנעגוהה
 המוש התיה ינגילֶאק יפ לע יב .ונימאה םח יב , םתמקנו םתמח תאו םיזיאוגה
 רפָכלו םייחה ץראמ ותירכהל תובשחמ ובשחיו , יזיאוגה ץנארפ שפנ תא תוצרל |
 ךלמה לכיהמ ברע תעל ינגילָאק בּושְּב םויה יהיו , חצרגה םהיחא ימד תא ומדב |
 . תָרָפּוע רודכ וב ריו םיזיאוגה תוצמב לעילב שיא ול ברֶא , ותיב לא (10700) |
 ופיסוה ןכ לע . ָהָצְפְַפִ ודי ע!רז תא ףלח םא יכ ובבל לא עגְנ אל רורבה ךא |
 םיזיאוגה |



 .ךא , ל יתבל  וכלשהו טקוב ורסָא םהישארו , טהישישמ םיטטָאנעגוהה
 1 =- הָתָּבְַ םיזיאוגה תצעו , ךלמה תמ םאתפ

 יעישתה לראק = ףלָמ ינשה ץנארפ תומ ירחא , יעישתה לרַאק 8 548-
 דילש--כ'ש א'ה , הנש רשע ןבכ םימיל ריעצו ךר רענ  ויחֶא יעישתה לראק
 1500--15* = רשא דע הכולמה תא הילא הָּבְסַה 1מָא תיצידעמה אנירָאהטַאקו
 תויהל ּומרוה ןָאברוב ינבו , תפרצ ץרא לכב הרבל תָמָלַש יהתו , ךלמה לדגי
 ישאר לכו , םתלודג תראפת רקי) םסוחי תוממורל תואיכ ץראב םיביצנו םירש
 יכ -- םיזיאוגה רובכ יניע תורָמל ישפחל םירוסאה יתבמ ואצי .םיטטָאנעגוהה
 -- הזעה םעורז תא רָּבַשְל היֶתועורז ץֶמָאּתַו םיזיאוגה תלודגב האנק אניראהטַאק

 תב טרַאוטש םירמ תא וחקיו ֶּתְבִיא ַאניראהטַאק לע לודג ףצק ופצק םיזיאוגהו
 םירמ ןכ ירחא הָבַש םשמו ו ןעננירהטַאלל ואוביו תפרצ ץראמ :ובליו םתא םתוחא
 תיב תא םיזיאוגה ובזע רשאכ יהיו . דנאלטטָאש לא לודנ לבָאּו ןוגיב טראוטש
 האיצוה ךלמה םָא אנירָאהטָאק יכ ,םיטטָאנעגוהה תדעל הלצהו חור דמע /תוכלמה
 הנומאהו תדה תורוא לע םתונעלו םזיגרהל שיא דוע ףיסוי לבל הינפלמ תוכלמ רבְד
 םִא החינה רשא תאזה החנהה תא עמש עזיאוגמ גָאצרעההו . םהל ורתְב רשא
 םיכיסנ דוע םע תירב תורכיו , ותמח שאכ וב רעבתו , םיטטאנעגוההל ךלמה

 לבל .תורמסמב הקזחלו תילאהטאקה תדה תמחלמ:םוחלל תכ יריבכ םיתרפאו .
 ישנא פע הזה גָאצרעהה תכָלב . זיראפ ריעל בש ןכ ירחאו , תפרצ ץראב טומָת
 יכ ,וינזא יתש הנלצת עמושה לכ רשא חַצְר השעמ םהו אוה השע ,ךרדב ותירב
 ופסאנ םיבר םיטטָאנענוה ןומה יכ ועמש (1969 ב'כש א'ה) יססָאוו ריעל םאובב
 תא ּוחְצַָיַו אוהה ןרוגה תא ּובסִיַו , םחיש 'ה ינפל ךופשלו ללפתהל תונרגה דחאב
 לכ יכ . תפרצ ץראב תרה תמחלמל תואו סנ היח הזה חצרהמ , םש םיפסאנה לכ
 רחא שיאכ וררועתה , הזה חצרה רָבְד תא םעמשב השדחה היסנכה ינב םיתפרצה

 תפרצ יבשוי לכ וקלחנ הרהמ דעו , םיחצרנה םהיחא ימד תמקנ תא םוקנל םירָבח \
 , םילאהטאקה תרותב םיקיזחמהלו , ןיוולַאק תרותב םיקבדהל : תוקלחמ יתשל
 םיער םישעמ . לודג ףצקו ףאבו הכופש המחב והערב שיאו שיאב שיא ומחליו
 ושענ ., שפנו חור לכ ררחת םֶרְכְזל רשא , חַצְר תוירזכאו עשר תולילע , םיארונו
 , הב רוסיה דע שַעְנְתִתַו הזגר תפרצ תכלממו ,  איהה המויאה המחלמה ימיב
 ,םילאהטאקה םהיחאל רוזעל המחלמ ישנא וחלש ררפס ךלמ ינשה פפילילו טספאפה
 ץייוושו זנכשא ץרא םג , םיטטָאנענוהה יריב הְָמִּמ דנאלגנע הֶָכְלִמ טעבַאוילע
 אל רשא (קיטַצ) תמהלמ ירחא . המחלמב םהל עישוהל ליח ישנא םהילא וחלש
 תעב יזיאוגה ץ נַא ר 5 גָאצרעהה חצרֶנ רשא ירחאו , הממור ימ די הוע עדונ
 תדה תורָח הָנְּתַנ םיטטָאנעגוההלו , םהיניב םולש םימחולה ושע , סנַאעלרָא רוצָמ

 הלחתבכ



105 -- 

 םיבה םירש םיתשחנב רסא אושלו , םהה הנומא יגורה גרהב .תוארל הגרהה איג

 וירש ןיב יכ , איהה השדחה .הרותב םקווחה לע טגעמַאלראפה תבשב םיבשויהמ

 םיליבשמהו םימכחה ןוב םג ,םיליצאהו םיתרפאה לכ ןיב ,תוכלמב הנושאר םיבשויה =

 ןיא דע םרפסמ .בֶרָי תעל .תעמו ., איהה תדב םיכלוהה םימלש ןכו םיכר ואצמנ
 יכ , םהה םישנאה ישאר -.לע םער יִבעב םימשה ורדקתה טעמ טעמ ךא ., רפסמ
 םינוסנה לכ תא . ראו גורהל .רימשהל ררפס ךלמ םע . תירב תרכ :תפרצ  ךלמ
 תימצהל םירקבל םעוחז יהיו , םהילע הולנ טספאפה םג , תילאהטאקה תח ירחאמ
 ץוקו ריאממ ןולָסל רוע ויהי לבל םרכז שונאמ תיבשהלו , םהה םישחכ םינב לכ תא
 לע ינשה ךירגייה ךלמה..תמ םאתפ עתפב יכ ףאו .תילאהטאקה היסנכהל בואכמ

 אל תאז לכב + (יטווימ]6ץ) םולשה תמחלמב ותמחלמ שיא ועצפ רשא - עצפתרי
 ץנָארפ םה אלה ,םינוא ילדחו םישלחה וינב ימיב יכ םיטטאנעגוההל תועושי ושענ
 ו שאר ואשנ םהיאנשמו םהיביוא ּומָה , ישילשה ךירנייהו .,יעישתה לראק , ינשה
 זא ,ושענ רשא תורומתה ילולו ., םימשה תחתמ .םמש תוחמלו םרימשהל ורמאיו
 . תוהלב ןמ ומתיו ופוסיו ו םהינפל דומעל ולכי אל ,הכולמה ירש תוגלפו ץראב

 בשי ., ינשה ךירנייה .תומ ירחא -- . םוזיאוגה . ינשה ץנָארפ < 7
 ינשה ץנארפ = םימיל ריעצ זא היה אוה ךא , וירהא ואסכ לע ונב ינשה ץינָארפ
 כ'ש--שיש .א"ה = ולוח עורוו .םינוא .לֶדָחַו םיהי הפר.םג -,הנש הרשע שמח ןבב
 1999-1900 | הרשמ תפֶאשַה , המרמו ףות האלמה ומא ץראב וא הכלמ ןב לו
 היִנָב תא םג הכנָח השאו ,.היתולילעו היכרד ,לכב התהשמה , קה ילבל ןוטלשו
 ּהָנְּב םשב הכלמ איה . תי צי דעט ה ַאני רַא הט אק איה אלה , הכרה יפ לע
 םיחא , םישק םישנא ינש וע ּוְר הדי לעו  ,ובבל תא התטה הצפח רשא לכלו
 ללָהַמ אבצ רש ץנארפ גָאצרעהה אוה דחאה ,.םיזיאוג םשב םינוכמה ., הל
 ללגב .ראפמו רבכנ היה רשא עזיאונמ לאנידראקה אוה ינשהו ,.המחלמ רובגו
 לכל 'ראמ םיבוהאו םיהקי ויה םהה םיחא ינש .. הנידמה תמכחב הלודגה ותמכה
 ילב ופדר הלודגה םדיבו םתקזחב םה יכ ןעי ,  תילאהמאקה .תד תאנק םיאנקמה
 תילאהטאקה תר ןרק םירהל .חכ יצמאמ לכב וצמאתיו םיטטָאנעגוהה תא ךשח

 םהירבדו םידבכנו םיממור ויה ךלמה רצחב םג , ץראה לבב תטלש התושעלו רובכב |
 טראוטש םירמל (עמייהַא) םידוד ויה םה יכ ןעי / ןומלש ךלמ רבדכ םיעמשנ
 .השאל ול ּהָחקְל ינשה ץנָארפ ךלמה רשא ,םישנב הפיה רנָאלטט א ש תַבְלַמ
 לכב ורתחיו םידבכנו םיבר םירש תאנק ּוריעָה םשפנ תוצירעו םֶזע תוממור ךא
 םהיביוא ישארו . .ומוקי לב תורומהמב םליפהלו םתאשמ םתוא חידהל חכ יצמאמ
 המחלמה תוינא .אבצ רשו + ןֶאברוב תחפשממ .הכולמה ערזמ עדנָאק וה
 ץימא רשק ורשקיו . םיטטָאנעגוהה לא ורבחתה םהו .,ינגילַאק ןא5 ( 4 1₪01081)

 םוימ ּורְבָנ ןֶהיִפַנַאְו ןהה תוגלפ יתש . םהה םיזעה םיחאה ינשב םהלהל םהיניב
 . ךלמה תרזעב הישעמ תא עַצַבְלּו התוער תא תיחשהל תצמאתמ תחאהְו , םויל
 / סנָאעְלרא ריעב ךלמה דַעָי רשא (נאטסכייר) דעַוַה םוי לא ורְּבְש ןהה תש בה יתש

 לו
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 אנ יב עשרב ל תע ומָש 7 / םתר תא 5% םוצחל אל ץראה לונ
 = אוש תונאות דועו תיברתו ךשנ תחקל הצורמו קשוע ובה וא  םקקוחמו םתד תא
 = לפא תעב יכ אוה ךופהנו . תורחא תוצראב רקש םהיאנוש םהילע ולפמ רשא הלאב
 = , תדה תאנק םיאנקמה ןודז תרבעבו ירק תמחב ופדרנ לארשי ינבו ץרא הסכ
 ץרא לא םאוב תישאר . הכותב חונמ ואצמיו הירעש תא תאזה ץ'ראה ומל החתפ
 ץראה הקרפ רשאב יכ / ו"נתפסל הרשע עבש האמ תישארב התיה , איהה הבוט
 זחאהלו הילא אובל שיא לכ דיב יכ לוק הריבעה ,הילעמ ררפס לוע תא תאזה

 אב , וצראמ םיסונאה םידוהיה תא דרפס ךלמ פפיליפ זא שרג רשא ירחאו , הב =
 תובוטה םיה ירעו םאררטַאר , םררטשמאב תבשל ןוכמ ומל ורחביו הָנָה לודג להק י

 תרמשמו הנוהכ לכל ךא , םיטקשו םיולש ובשיו , ליח ושע םג וחילציו , רותסמל
 אצי ?נקת א'ה תנשב םלוא , ומל היה אל םיחרזאה טפשמ יכ , תשגל ולכי אל
 ןורתי ןיאו ,היחרזא לככ ץראב הזוחא בקעי ערזל יכ ,הלשממה ירש ינפלמ תרח

 הכולמה אסכ לע ןאעלאפאנ גיוודול תבשכ , הרעשה טוחכ ףא לארשי ינב לע הייוגל |
 ול ויה םיבר לושבמ ירוצ ךא , לארשי ינב לע הבוטל וניע תא םש , תאזה ץראב

 = םהל םשיו , ויתוצראב לארשי דובכ םירהו ןאעלאפאנ רסיקה םק רשא דע ,ךררב
 הדוהי יוג יכאלמ וכלה (ו'סקת א'ה תנש) איהה תעב יכ .ןי רד הנס םשב םישאר

 / וינפל דסחו ןח ואשיו , רסיקה ינפל הנחת וברעיו זיראפ תירקל דנאללאהב רשא |
 וא ןורתי לכו , דנאללאהב צל ידוהיל תחא הקוח יכ וינפלמ תוכלמ רבד אציו
 התע רעו זא ינמו . םלועל רוע ודקפי אלו ורכזי אל הנומאה רבד לע "תערגמ
 טפשמל תואסכ לע םיבשוי םהמ םיברו , תאזה ץראב לודנו ויה ונמע ינב םיכלוה
 דחא םג יהי אל רשא הרשמו הדוקפ תיב ןיא טעמכו , תוכלמה תיבב ראפ ונהכיו
 לכו / םישוע םה הנומאב יכ , םדגנ ףצפצמו:הפ הצופ ןיאו , וכותב םידוהיהמ
 . יםירשימו קדצ םהיתולעפמ

 . תרה תומחלמ ימיב .תפרצ ץרא 6

 הל ןֶבִתַו תפרצ ץרא לא םג ףַעִּתַו םיפנכ הל התשע ןיוולאק תד < 6
 ילבמ היתוביתנב וכליו הילא םדי וצירה םינומה םינומהו , התבשל ןמאנ תיב םש
 ךלמה ףא ןורח לא .םג . , ּוזנְְתַהְו תפרצ ךלמ ןושארה ץנָאְרפ .פעז לא .תוָּ
 ינשה  ךירנייה .ךימת ולחקנ ןיוולאק תדב םיכלוהה , ופא םעזו ינשה ךירנייה
 , יש -ר'ש אה םשב = םיתפרצה יפב .וארקנ ןכ .לעו , רוס קיִּתִמל הלילב
 | ןומהה תרָבְד יפל רשא אגו ה ךלמה םש לע םיטטָאנעגוה
 אהטערַאגרַאמ המכחה הכלמה ,-- םעה תא דירתהל ותומ ירְתא ה לי ל לכב ךלהתה
 םהילע יהתו םיטטָאנעגוהה ןיטיל רימת הדמע., ץנארפ ךלמה תוחא , ארַאוואנמ
 -'לוח וגשהו םויל םוימ ורבג םהו .. םתיתשהל ןנוכ רשא קיצמה תמח ינפמ הרתסל
 [| שגבה םהֶנא תא קתנל םינגְסהְו םירשה לכ ריו ךלמה די הרצק רוצק יב דע
 ב ודוככבו ודוהב בצנ אושל , חבטל םוי םוי ינשה ךירנייה ךלמה םליבוה אושל
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 המחלמהמ , ט5עְרדְרָארב םינהכה דוס ..הנירמה יטפשמ , רחסמ 8 44.
 רחְסַמו תוינא .רבעמ ., הלודגו רשועבו זוע תראפתב רנאללאה האצי איהה הבוראה |
 חמו ,,ורוה ץרא סע ןתמהו אשמה תירב תרוסמב האב רשא םויה ןמל הכותב וצרפ |
 יתיִחְרזמ ורוה תרבחי םשב ארקנה רוחסמה .תרבח תא הרסי רשא תעמ םג |

 תא הל התקל רשא תעמו , (1609 ב'פש א'ה) תנשב (עינַאפמְאק עשידניאטסֶ)
 םרחסמ םָא התיה ַאפאי יא לע איפַטאב . איהה ץראב םיזיגוטרַאּפַה תובשומ % |
 לע ודסונ דנאללאהב הנידמה יטפשמ , -- לורגה םשוכרו םרשע תואצות הנממו |
 יפ לע רואל ואַצִי םהה םיטפשמהמ םיברו , (קילבופער) תישפח היסנכ יטפשמ יפ
 עבשב . רלעפענארבנערלֶא טשב ערוגה הנירמה יטפשמ תמכחב םכחה שיאה
 אצי םהמ רשא םיטפושהו םיקקוחמה ובשָי (ןעמאאטשלַארענעג) תוישארה תונידמ =

 הנוילעה הצעומה ירש . (טכאמ עדנעבענצטעועג איד) ץראָב טפשמו קוח רבר לב
 ילהנמ ויה .(רעטלַאהטטאטש רעד) .ץראְה ביצנ .םשאְרבו . (הטאר עהַאה רעד)
 לע ןוילעה הוצמהו דיגנה ךא , תונירמה ירע לכבו תופנה לכב ןוטלשהו הרשמה =

 די לע .,ןעינַארֶא תיבמ ץראה ביצנ היה , השביבו םיב אבצה ליח לע רוחיבו םלָכ
 , איהה ץראב תבשהמ תכאלמ לכו .השעמה תשרחו םיעדמה םג ותרפ רוחסמה
 ירפ ושע םג וחילצהו ולדג רשא (עדנוקסמוהמרעטלא) םלוע תומי ירקחמ םג המו

 םהל ושע (יירעלַאמ) רויצה תכאלמב . הכותב רשא המכחה שרדמ יתבב םילולה =
 ( (* 1649 'ת.א'ה) סנעבור ליופ םהמו , לבת תוצראב .לודג םש םיבר םישנא |

 םהומכ םיבר רועו , (' 107% ד"לת א"ה) דנארבמער , (' 1641 א"ת א'ה) קיד ןַאפ

 ץרא םג יכ םפא |. -- איִלטיא ץראב רשא ,םילודגה םיריצה תא .ורחתה רשא

 תוכילה תודוא לע המחלמו .בירָמ התקנ אל | ןיוולאק תרותב תכלוהה דנאללאה
 הצקמ הפולש הברהו . םהה םימיב תכלהתמ = התיה תדה תמחלמ יכ / תדה
 יבשוי וגלפנ יכ התיה אוהה בירה תירתא . אפורייא יספא לכב ָהָצה דעו ץראה

 (60₪08718008) הרעסבו הפופב הכררו דאמ הזע תחאה , תוגלפ יתשל דנאללאה
 היתוכילהב ההונו הלק התיה הינשהו , ויפגא לכו ןעינַארָאָמ ץיראמ בצְנ השארבו
 הגלפמה . םויטָארג אגּוהו , דלעפנַארבנערלָא רמע השארבו ( /\ דח1018108)

 ,הנירמה תלשממ תרה תיסנכ תלשממ תא דירפהל זוע לכב הרתח הזעהו הנושארה
 תלשממ תא עינכהלו דחי ןהה תולשממה יתש תא רבהל הצמאתה הינשהו
 טכערררֶארב םינהכה ישאר דוס , תינידמה הלשממה ידי תחת תיתדה היסנכה
 הגלפמה תא ועישריו הנושארה הגלפמה ןימיל ודמע (1216 2078780110 878000)
 תמויו חָּבְטִמ תַמְּב לא רלעפנַארבנעדלָא הלענה שיאה לבוה םהיפ לעו , תינשה

 םויטָארג אָנּוהְו . שמשה יניעל ןוארדו הפרח תומ הנש םיתשו םיעבש ןב ותויהב
 , הלפשה ץראב רוררה 8 תא רפס לע בתכ ויפכ תנובתב רשא בבלה םֶבָח
 תיבב רפָא , םדקה ימי ימכח תודסומ יפ לע םימעהו תונידמה יטפשמ תא דסי רשאו
 הלובחת ול תנמאנה ותשא המירעָה ילולו ./ םיררומהו םיעשופה דחאכ םירוסאה
 -- ותומ םוי דע אוהה תומלצ רובב בשי זא יכ ,םירפס זגראב ואָלַּכ תיבמ וליצהל

 שץראב



 < ןתנ אתה ארונהו לודגה יצה תא ., -- 1 בציתי הז ימ ויתורובג םער ינפלו 3 וע
 | יי םעפב רירחהל אבצה רשו לבוחה בר ַאינָאדי ס אני דעמ דיב ךלמה

 דרפס תלשממ ,תחת ןעינכהלו , תפרצ ץרא תאו הלפשה ץרא תא , רנאלגנע תא |
 - ירובג לכו , הֶּתַה רידאה יִצ תרובג יכ ! התיה ןכ ךלמה ןימאה רשאכ אל ךא \

 ו -ףלחו הלָכ ומצע ןָפּוח לכו ., דָבָאְג ןהתב הלע ויתוארונ זוז 1 נָרִת ןכ וקזח אל

 - רידאה יִצה תא ץַפַנַו םיב ארונ רַעְס ליִטה תומקנ לֶא יכ . הָהְוהְלּ ררפס תערל -
 - .דרַפס ירובג לע םה םג איבהל הרובג ףיסוה דנאלגנע ירובגלו ,תַח ילְבל יושעה
 םיפכה ינש לע ורבשְנ ,םיה תורעסמ וטלמנ רשא תוינאה ; ץרפ ינפ לע ץרפו ץרק

 תּולָצְגהו , דנָאלְַנָע ירובג ידיב ולפנ סהה רוגְמ יִעְלְסַמ וטלמתה רשאו , םיעלסהו |
 תעב דנאלטטָאש ייאו ןע רירבעה יי - לעזוצצופתה ,;םהה םיריבאה ידימ
 םימשה ןמ , -- דרפס ץראל דנָאלטטָאש ךרד סונל אינָאדיס אנירעמ רֶתַח רשא
 ול רפָס רשֶאכ יכ ,, איה םיהלא עבצא יכ רִיִּבַה פיליפ םגו ! דרפְס ךלמב ומחל)נ
 ךלמה ותוא םחנ ,.והרק רשא ארונה ןופאה תא הכדנו רבשנ בלב אינָאריס ַאנידעמ
 יִפָכְו תופוסו תורעס םע אל ךא , םדא ינב םע םוחלל ,ךיתחלש יכנא+  :.רמאיי
 עורז תא הערג איהה הלורגה הלַּפִמַה . = - 1 ףָרּובְמ 'ה םָש יִהִי -- םיעלסה

 ,סהילעמ םידרפסה יכלמ לוע תא רבשל הלפשה ץרא יבשויל די ןתתו , םֶיָּב ררפס |
 ךא ,הנש םירשעכ איהה ץראב המחלמה דוע הכשמנ ןכ ירחא םג יכ .ףאו |

 סָהיִלְיִח יִרָש תולובחתו םליח ישנא תורובג לכב התוא דוכלל ולכי אל םידרפסה

 םע ומחל ,ליחה רובג ןעינָארָאָמ ץיראמ םשארבו ןופצה תופָנ , המחלמה ישנא =
 , םתדלומ ץראב ישפח םע תויהלו םמכש תוְלבְסַמ ריסהל םימיה לכ םידרפסה
 ַאינְע גייא ַא רַא ל קל פפיליפ ןתנ ותומ ינפל םיטעמ םימי , תילצה םריב םצפחו

 ץרא תא , ךייררעטס עמ ט 5 ער ב לֶא גָאצרעהה םָע היתולולכ תעב ותב |
 אלו .תירירע ךלת םא יִכ הָנְתַה ךא , (1598 ח'נש א'ה) תטלש הב טולשל הלָפשה
 יכ ספא . הנושארבכ דרפס תוכלמל איהה ץראה בושת זא ,תב וא ןב דילות
 ותַב תא םהילע ולבק אלו ךלמה תוצמ לא ועמש אלו ובָא אל .דָנָאלְלֶאה יבשוי
 םברת ובישה אלו םידרפסה םע םחלהל .דוע ופיסוה ותומ ירתא םגו , הריבגל

 תיכומו ןידל תויהל .תפרצ ךלמ יעיברה ךי רניי ה ררועתה רשאא דע הרעתל <
 ;נע 55 אוו) המחלמה תרעס תא טיקשיו םימוצעה ןיב .רירפיו , םהיניב
 ןהה תונידמה  דוע ּורָס אל זא ינמו , (1600 ט'סש א'ה) (דנאט שלליטש
 ץרא לא רוחפמהו , תרק ומורמ יִפַנ לע הבשי תדֶה תורה , םיררפסה תעמשמל
 ךא . היתונבו דנַאללָאהב האלהו אוהה םויהמ ץַרָּפ (ןעידניאטסַא) .תיתרזמה ודוה
 < םולשב יכ דע םהל רוע תורבעושמ ןהה תונידמה יכ םידרפסה דוע ונימאה תאז לבב
 ..תוכלמ רַבִד םידרפסה םג .ואיצוה (ןערירפ ןעשילַאפטסעוו םיא) ןעלאפטסעוו
 . תופנה ךא . תורְבוחְמה דנָאללָאה תונידמ לא דוע םהל ןיא רַבָד יכ םהינפלמ
 - תלשממ תחת ןִכ ירחא הנש האמ דוע וראשנ(ןעיגלעב)הלפשה ץראב רשא תוימורדה
 ..התעמשמל תּורָס הנייהתו הזחאל ךייררעטסעל ולפנ ןהה םינשה תופוקתלו ,ררפס

 ו יב שא
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 תא ריבפחלו , רֶרָמַה תרעס תא םיבר תומוקמב חיבשהל ול ןוא רדנסכלא אצמ =
 ריִעָּה הלאה םירברה ירחא . -= םידרפסה תַעַמְשִמ לא רּוסָל תובר םירע לע ודי
 םייחה ?ראמ ותירכהל ויתומזמ לכו ןעינָארָאמ םלעהליוו לע ותמח לב פיליפ

 , יח והשפתי וא שפנ ּוהָּכִי רשא שיאהל תתל חיטביו / 1רַכְז שונאמ תיבשהלו |
 תחטבה :. (לעדַא) םיתרפאה תולעמ םרג לע ותולעהל םג , לודג שוכרו בר רֶשע
 תא הָּכי רשא שיאה ייכ םָמַע ינב בל לע דימת ורבד רשא םינהכה ירבד םג ךלמה
 דיב ברח ונתנ / םיהלא ןנ ןדעב םלוע ייח שריי אוה ,  תילאהטאקה תד ביוא
 דחא איטה רשא .ירחאו . אוהה רשיה רשה ימד תא ךופשל םיבר םיחצרמ
 ורי תא ַתַצור שיא דוע אלמ ו תֶוָמַמ לַצנ הזה רקיה רשהו הרטמה תא םיחצרמהמ
 (רעקיטַאנאפ)תדה תאנק םיאנקמהמ דחא היה אוהה שיאה.המור וימי ימדב ודירוהל
 ּוהָחְצַרַ  תֶרָפַוע רודכ וילע הרי אוה , דנַארעג ראזאהטלַאב משו
 הלדגהו רשַעָה תחתו אוהה ַחָצּורֶה תא ושפת ץראה םע ךא , (1584 ר'מש א'ה)

 ותור תאצ דע ושפנ תא ונע , םינחכהו ךלמה ול וחימבה רשא ןדע ןגב דע ייחו
 ונב 0 ר א מ תא וחקל םורדה תּופְנו . םלוע ןוארדל ומשו חָצְרַמּו לבנ תומ תמיו
 . ויבא תחת אבצ רשלו הֶוָצִמ ריגנל והומישיו רובגה

 תיברעמה אפורייא תוצראב תדה תאנק תבהלש הרעב איהה תעב 8 5.
 ףצקו הכופש המָחבו ףאב ּומָחָל תילאהטאקה תד ילעבו , הנושארבמ זע רתיב
 ךלמ פפיליפב םחטבמ ּומָש םילֶאהטאקה . תיטנַאטסעטַארפה תד ילעב םע לודג
 תרזעב וחטְב םיטנאטסעטַארפהו / תילאהטאקה תד תאנק םיאנקמה שאר דרפס
 רע ט פ עצי יל דיב המחלמ ישנא תואבצ החלש איהו/דנאלגנע תַּבְלִמ המעבָאזילע
 = תועורז תא עדנלו הלפשה ץראב רשא םיטנָאטסעטַארפהל רוזעל התיב ןמאנ
 תפרצ ץראל ליח ישנא החלש םג ; ובל תומזמ תא עַצְבי לבל אמרַאּפ רדנסבלא
 תירב ילעב רתיו םיטיאוזעיה דימ םליצהלו (םיטטאנעגוה) ןיוולאק תד ילעבל רוזעל
 תוצרל םיחצרמה דחא ידי תא םילֶאהטאקה ּוריּתה רשא ירחאו ,ררפס ךלמ:פפיליפ
 םירמ הכלמה תא תימהל ּהָנוישְר הנתְנ / תומה ןיבו הניב היה עָשְפכְו התוא
 רָכַאְלּו דימשהל רָמא ררפס ךלמ פפיליפ רֶזָנ זא . (1987 ז'מש א'ה) טראו טש
 יבשוי תא םייחה ץראמ  תירכהלו תילאהטאקה תד יביוא לכ תא תחא םעפב
 איהה תחדנה ן'רא תֶכְלִמ הטע בָאזי לע תאו , םכ ןֶמא אל םינב , דנאלננע
 הכרה המזמה תא איצוהל . השאר לע רבכ םיִצְבּור ומָרֶהְו טטפאפה תללק רשא
 רשא םויה ןמל והומכ דוע היה אל רשא (זזוַאַב) רידא יצ השע , רואל איהה
 המחלמ תוינא םישלשו האממ רבִח אוהה יצה . אוהה םויה דעו םיִמָיְּב םימה ּווקְנ
 ךורע ןיא רשא (68111000ח) ם'נרח ו שלש תולעַב תוינא האמ ןהטו) תומוצעו תולודג
 םיקוצי (8300ם00) חתוה ילכ םישלשו תואמ ששו םיפלא ינש ןהבו ., (ןלדנל
 ףלא םישלש רועו / המחלמ ירובג ליח ישנא ףלא םישלשמ רתויו , לזרבו תשחנמ
 = .יצי םשב ארקנ אוהה יצה . הלָפשה ן'ראמ אמראפ רדנסכלא ול חלש רשא שיא
 תומוצעתו ּונָסַח ינפל דומעי ימ יב + (עטטָלפ עפילדניוורעביאנוא) תֶה ילב רידא

 וזע



 "אל , איהה המחלמב ולפנ ןעינַארָא םלעהלווו יִתֶא ינש םת , (1976 רילש אה)
 6 םידבעל ול תויהל איהה ץראה םע תא פפיליפ ינפל רַרְל וריב וצפָח הילצה

 = ןאוי ןוד | = \ פפיליפ יחא ןאוי ]1 ד אצמ םרטבו , אנוגוצ תמ םימי םיתנש ?ק

 . תילש --וילש א'ח חור פַלֶה , איהה ץראה לע ותלשממ חור תא ךופשל ודי 7
 < 1976-1578 | םג ושעו אל רשא םישעמ ושעיו ּומְשָאְו ורבעיו םיררפסה ירורג
 ןכ לעו  םֶתְרָבְשמ ףסכ תא םהל המלש אל הלשממה יכ . םיארפה םימעה ץי
 הלפשה ץרא יחרואמ זב וזוביו ללש וללשיו , היוטנ עורזבו הקזח ריב םרבש 50
 : ןה אלה / רָשעְו ןוה תואלמה םירעב תושעל ּועָרַה םלֶכמ רתויו , םתוא ּולְָניַ
 ופשיו םֶר הֶאְלִמ ברחב ןכותב ּוצְרַפִתִה יכ ,ןעפרעווטנאו ט5ירטפסַאמ
 םֶכָח ןעינַארָא םלעהליוו חילצה זאו . הָמָשְל ןתוא ּותישינ וחצריו ולזגיו םיתכה תא

 א'ה) טנענ ריעב תירב תורכלו דחי ץראה תופנ לכ תא רָּבַחְל חּכ ריבכו בבלה
 חכ יצמאמ לכב םפררלו םפרהל םיחצורהו םידדושה ררפס ירודג לע (1576 לש
 רשא םיטעמה םימיה ךשָמבו ,  הזיגרהל דוע ופיסוי לבל הלפשה ץראמ םשרגלו
 תא םש ןנוכלו םהה תירב ילעב ינפל רומעל לוכי אל., איהה ץראב ןאוי ןור טלֶש
 הזה .ליתה .רובג .תומ ירחא . לופנל הטמו הנולמכ תררונתמה ררפס תכלממ
 עוענראפ רדנסנלא אמראפמ עז ע נר א 5 רד נס כ לא תא ויתחות ךלמה ריקפַה

 ו תּוחַא אהטערַאגראמ ןכ ( 416 40667 878856 לסמ 181188)
 1978- 15%? = שוא היה רדנסכלאו .הלפשה ץראב תטלש התיה רשא פפיליפ
 ןץראב ררפס תלשממ תא ןיכהל ורי םג תַלְוא יכ ותוארב ךא , ליח שיאו המחלמ
 ור תובקעב אָצִו וינפ הָמרעָה לא םֶש א, המהלפבו ברהבו דיה תקזחב הלפשה
 םורדה תּופָנ יכ , ןופָצה תופנו םורדה תופנ ןיב םַע תֶאנְשו האנק חור ריעהל ןאּוי
 תובילהב וקיזהה רשא  ןופצה תופָנ תא ואנשיו תילאהטאקה תד תיסנכב ּוקבַד
 איהה האנשה תבהלש לע ןמש דוע קצי עזענרַאּפ רדנפכלאו , השרחה היסנכה
 םיבוט םימפשמ םוררה תופָנל 1תַתּב ןהיניב האנק ריִעָה םג , הרורמה תא לידגיו
 םוררה תופנ תא רַרְל חילצה הזה רבדבו | ןופצה תופנמ ענמ רשא תובר תויכזו
 רשא ירהא טומת לבל תורמסמב השממה תא םש קּזחלּ םיררפסה תלשממ ינפל
 בֶלְל האר ןעינַארָאמ םלעהליוו יב ספא . ןופצה תופנב ןכ תושעל ודי.תרצכ
 האאלרסע םג יכ הנמאנ עדי אוה יכ . והעירכיו וינפ דקו וחור תא ןַּבִתו רדנסכלא

 ..וחועי ויחא תא שיאו תח א הדג א השעי קר םא ונממ זַעַה וביוא לע זועי 1
 - ןופצה תופנ לכ תא םולשה תירב תרוסמב איבה ןכ לעו ; םהינפמ םהיביוא ףודהל
 ,טכעְרטא ריעב הר איהה תירבה . םהיתחה םהימק תא עירכהל דחי ץֶלָתָהל
 | ןרערלעג , רנָאלעעַז / רנאללָאה יחרזא ורבח היפ לעו ( 0000108 ןמ10מ)
 ומ ברק ךורעלו םהימחול תא םוחלל םירָבְה רחא שיאכ דנָאלסירפו טכְעְרָמָא
 "תו ר ח א ת ה ל הנפה ןבא התיה איהה תירבה . -- םשפנ יעבוקו םהיקיצמ
 ַּז הבירמה תרעס -הללוחתה םורדה תופנב ךא .ה 0 פשה יז ראב 0

 ה



- 1400- 

 ףיפוה ַאְּבְלַא ךא . םהה תומלצו ךשח יבשוי םע תושעל הבשח רשא בוטה לע |
 רְרו (עללערַאטיצ) הרוצב הרוצמ ןעפרעווטנַאב ןָבִיַ , םויל םוימ ץֶראָה תא ץורעל
 םצצוריו םצעריו , ךרפב ץראה םַעָּב (1564--1573,ג"לש--ר'בש א'ה) םינש עשת

 ישאר יפ לע םא יכ הילע סמ םשּוי לבל ץראב רשא קחַה תורמל ., הגופה ילב <
 ריִמָּת סמ / רָבָּב סמ אּבְלַא ליִטָה , ץראה םעל הבומ תילבתלו ףונו ףונ לב
 ושוכרו ונוה ךרע יפל שיא לב לע לימה אוהה סמה . ץראה לע (רעייטש עגידנָאטש)
 . (זיצקַאפיוק) הרוחסו רוחסמ לכ לעו ןינקו הנקמ לכ לע םג (רעייטשסנעגָאמרעּפ)

 םירחוסה םג םיסכנה ילעכו -ירישעה , ץראה יחרזא ולד אוהה רבכה סמה יפ לע |
 יללעמ לע םעה שפנ תורירמ , הזה מה די תרגת . -- לדו ףולָה וכלה םינענכהו
 רָצּועְמ תוצרפתמה תורחא םירעב ַאְבְלַא יפ לע םידרפסה ידודג וללוע רשא חצר
 איהה תעבו . הלפשה ץרא לכב ררוגתמ רעס הֶנורחאל ּוריִעַה , קיִצְמַה תַמָחַו הער
 , םתדלומ לאו םצרא לא , תוירכנ תוצראב םירדונהו םיסנהמ םיבר םינומה ּובש
 תא םהל ורכל םניִמי עשי תורובגבו , (ןעזייגרעעמ) םָי ייִנע םשב םשפנ תא ּונְכָיו

 ,רנַא לעעו ,דנַא ל לאה :ןה אלה ,ןופצ יתכריב רשא תופנהו , ףוחה ךיע לירב |
 , םיררפסה לוע תא לבחל תחא הדוגא ושע , רנאלסי רפו ,טכערטוא |
 דיגנל םהילע ומש , וצראל אוה םג בש רשא ןעינאראמ םלעהליוו תאו.

 הערה העומשה תא פפיליפ עומשב יהיו , (1579 ב'לש א'ה) םע ןיצק המחלמ

 ו, אּבְלַא םכשמ הָרָשְמַה תא ריִסֶהְל רהמיו ובל לא בצעתיו וינפ ולפיו , תאזה
 אל ץירעה גַאצרעהה יכ האר יכ , הדרפס בושלו הלפשה ץרא תא בוזעל ּוהוציו

 ףיסוה קר , ושפנ תוירזכאבו ובכל תוצירעב ותכלממ תבוטל המואמ הֶשַעְו לע

 תּופָנה ישאר ורסונ , הלָפשה ץרא תא הזה גָאצרעהה בוזע ירחא , ערַה דוע =

 תד תא ּומיִרַה (דָאניס) םינהכה ישאר תצעבו , (1974 ר"לש א'ה) רחי תוינופצה
 תדה תורפומ רפס תא םהל ורחב ךרד הרומלו , ץראב תטלש תדל תויהל ןיוולאק
 המכח שרדמ תיב ּורְסִי ןעדייל ריעבו .  גרעבלעדייהב רואל .אצי רשא

 םירובגכ ּומִהל רשא ליחה ירובגו בלה יצימא היחרזא דובכל (טָאטיזרעווינוא)

 ו

 . םהל ּולְכִי םג , רוצמ םהילע ּומָש רשא , םידרפסה תואבַצ תא
 אניגוצ ןוד = .רשה תא פפיליפ ריקפה אּבלַא גָאצרעהה ירחא 8 9-

 ו'לש---גילש א'ה תוצרפה תא רודנל רַתָח אוהו , הלפשה ץראב ךלמ ביִצְנל אניגוצ
 1973-1576 | היה והשעמ תישארו . איהה הללמואה ץראב אָּבִלַא ץֶרָפ רשא
 יפ לע ץראה יבשוי בל תא תּוטָהְלּו (הטָארטולב) םימדה טפשמ תא ריסהל
 ןיכהל ושפנ העיגי לכמ ךשח אלו , ררפס תעמשמל םיִרָס תויהל םירשי םיטפשמ
 . םימי ךראל טומת לבל הדעסלו איהה ץראב תרדונתמה פפיליפ תלשממ תא
 סֶלַפלְ קָשע קושעל ופיסוה םויל םוימ רשא םידרפסה ידודג לא םעה תאנש ךא
 -אלו הבָא אל םעהו / ךררב הָנַמָשְל הזה ךלמ ביִצַנל הבצנ , ץראב םהידי םֶמָח
 לע רָּבְּתַה רשא ירחא םג , תירב המע תורכלו דרפס תכולמ םע םילשהל עַמש
 ערייהר ע ק א מ ב השונא הָכִמ םֶּבִו הלפשה ץרא יִרוּבְג ותמחלמ ישנא

 א'ה



 - ץרפ הב הב וצרפיו יו ץראה תא ּושיערה : הלאה םישעמה ..תולודג תוצֶאְגּו תולָבְ
 -םיררפסה תלשמט לא רקבד + .בל ירהמנו םיִזְחַּפ םניא רשא םיתרזאה ךא ,רפ
 ןואש תא וחיבשַה םיטעמ םימיבו , םיעשופהו םיאטוחה תא שונעל םהל ורזעיו
 ךלמל הצעי , ץראב תטלשה אהטערַאגראמ , . התמדקל הבש החונמהו ,םיררומה
 יטפשמ תא םהל חינהלו םעב םיצרפתמה לכל חולטל עַד חּתַו םולש תצע
 , ריררַאמב ךלמה לכיהב ועמשנ אל הירבד ךא , םדק ימימ םריב רשא תומה
 ישנא תואבָצ םע עוסנל 8 3 לא ָאצרעהה ידי תא ךלמה אלָמ התצע תורמלו
 "םבישהל םהיתפשב ּוגתַמּו היבשוי ףאב ּוחַח םושל הלָּפשה ץרא לא המחלמ
 . ךֶלמה ילגר תחת ספ :ךתהְלו תילאהטאקה תדה לא דיה תקזחב

 "ובשוי לכ וררח / הלפשה ץראב ותדו ךלמה רַבְר עַמְשָהְּב יהיו 8 1.
 .ירמ / ץראה לכ תֶחְשְל אב יכ א ב לַא ץירעה גָאצרעהה ינפמ וצלפתיו ראה
 ןינתה תַמָחִמ םשפנ תא טֶלַמְל תוירכנ תוצְראְל םינמה םינומה וס םויב םז
 ץראל חרביו ותדלומו וצרא תא בזע ןעינַארֶאָמ םלע הליוו םג , אוהה ארונה
 ץרפתי םרטב חורבל רהמיו , דלונה תא האורה םכח שיא היה אוה יִכ , זנכשא
 "ףארגה ינפ תא תועָמַַּב הָלָח /וימעפ ךררל ומוש םרטבו . 1תָיח ץע עיסהל רעסה

 תעשר ונזא תא לנו ו ץראהמ הורבל והומכ אוה םג תושעל ושפנ דידי ט נָאמ גע
 "תוצירע לכלו , חַצְרַו רש ועבשי אלו תומְּב םה רשא םיעשרה ויתרשמ לכו פפוליפ

 ערויה בבלה םֶכָה ודירי תצעל עמש אל ט נָאמ ג ע ךא .ןוה ורמאי אל תוירזכאז
 , וייח ימי רתבמב דוע היה אוה יכ , וירבעו וירש לכו פפיליפ בבל תובשהמ רצי
 די ןתי פיליפ יכ ושפנב תומרל לוכי אלו , ןילת בוטב ושפנו רימת תמש ובל

 אוה ךופהנו , ררפס תכולמל המואט אטח אל ו יב , הער ול תושעל אּבלַאל
 "רחא אוה פפיליפ רשא גרובס ב א ה תיב יכלמל רוע ביטיהל הברה אוה יב
 , הירכנ ץראב עונל ומוקמ תא ט ג אמ גע חינה אל ןכ לעו , אוחה תיבה יכלממ

 לבב ונוצרכ תושעל הרובגו ָחַכ אָלְמ לעספירב ריעל אבלאעאב רשא טעמכ ךא
 ןר א ה רשיה .רשה תאו טנ אמ גע ףַארגה תא םיקזב רוסאל הֶוצ , הלפשה ץרא
 ילעב רוסי םשב םהל ארק רשאו ץראב הֶנַמ רשא םימפושה ינפל טפשמב םאוביו
 , "םימד ישנא רוסי םהל וארק ץראה יבשויו , (סרהורפיוא םער הטָאר) יץרפה

 םהילע וצרחיו , תוכלמב םידרומו םיצרופ רותב םתוא ועישרה םהה םיטפושהו
 ריע בוהר לא ולבוה םיתרפא רשע הנומשודועו םהה םירקיה םירשהו , תֶומ טפשמ
 םהה םיעשרה םיטפושה רוסו . ריעה יבשוי לכ יניעל חַבְמל ּועְרְכַה םשו לעססירב
 ופיניו ,ץראה לכב ןהומכ עמשנ אל רשא תולודג תוירזכאבו לורב טבשב םעְב ּורָר
 בל ישנא לכ לעו השדחה היסנכה ילעב יכררב םיכלוהה לכ לע המועזה םברח תא
 הל רשא תורחה יקחו ץראה יטפשמל ןגמי הסתמ תויהל ווע םשפנב וביהרַה רשא
 אּבְלא לע ראט הפצק , ץראב תטלשה ךלמה תוחֶא ַאהטערַאגרַאמו , םדק ימימ
 תא בוזעתו התלשממ רֶרֶא תא הילעמ הָטיִשּפַה ּהָפִא תורחבו / םיערה וישעמ לַעְ
 םדאה ינב תודלות 7" כב הָמש רָכּי בוט לעו  אולטיא ץראב בשָתַו הלפשה ץרא

 לע



 0 ו 2 0

 רבר הונשְמ םימעפ ףלא תּומִל אוה רחוב יכ + ופאב םהולא רבריו , םהב טַעְת
 תלחות לכ .םהל ןיא יכ םעה "לב אַ . + -- תילאהטאקה תרה תוכילהב ןטק |

 אוה יכ / םינונחת ירבדבו םולש ירבדב םצפחל ךלמה בבל תא תוטהל הוקתז
 לוע םּושל התא ושפנו  ונבישי ימו -- תילאהטאקה יתד ידגנתמ לכ רעבל רתאב
 ץראב בשויה םעה לכ ולבאתיו -- ? םלשיו וילא השקה ימו ,וימע לכ לע לורב
 . וכּובְנו גת היליצאו היתרפא םגו , הלפשה

 .תיברמ , תוקלחמ יתשל איהה ץראה יבשוי וקלחנ יכ ףא הנהו < 0.

 היסנכה זועמב וקיזחה ה י תר פ א ירו , השרחה היסנכהל די ונתנ היתרוא
 "ןָאיציזיווקנ יאָה לוע תוטומ תא םהילעמ רָבשְל : רחי ּוותשנ תאוב ךא , הנשיה
 איצוהלו ! המ םהילע רובעיו ,םנואו םתּכ יצמאמ לכב היתורסומ תא קתנלּו הרוראה
 (60וק101182) תא הרגא םלכ ושעיו דחי .תירב ותרכ , רואל םבל תובשחמ
 וכרע הרבחה ישאר לכו , םהישעמ תא ּועָצְבְי רשא דע וטקשי לבלו וחוני לבל
 'תודא לע םיערה היטפשמ תא םהמ ריסהל הלשממה לא (20/1/0מ) השקב בתכמ
 'םוקמ ןַאיציזיווקניאהל םישת לבלו ,םהיתובשחמ היתובשחמכ אל רשא םישנאה
 םהו ,םעה ינב יליצאו םיהרפא תואמ עבראכ ואב םותחה לעו , םתרלומו םצראב
 שיגהל ,ץראב תַטְלשַה ךלמה תוחא , א ה ט:ע רַא ג רא מ לכיה לא םהימעפ ּוטירה
 תוארכ יהיו . הלפשה ץרא יבשוי תדע לָהָק לכ םשב אוהה בתכמה תא הילא
 םיצעויה ירשמ רחא הילא רמא זא , םהינפמ לַהְּבִתו הֶּתַה , םתוא אהטערַאגראמ
 .*! םהה (קונפטצ) ףספסאו םיינע רֶבְח ינפמ תֶרָבִג יארית לאי + הלצא בָצְנה
 םהל תויהל היה םשב םתרבח תא ּונָבִיַו הרבְחה ילעב ינזאל עיגה הזה םשה
 ןכ ירחא ורבָעּו ופטש (60090מ) םהה ףסּפְסאְו םיינע רבחו . םקְנו הָמָח תרכזמל
 ירכועו םהיקיצמ םידרפסה תדרחל םער תרובגבו םד האלמ ברתב ץֶראה ירע לכב
 לכ .הרבָא ה ץרא תוקתו , םקיר בש אוהה השקב בתכמ הנהו . -- םשפנ
 ופא םעזבו פפיליפ תרבע טבשב ףֶשח ילב ופֶרְר תילאהטאקה תד ירחאמ םיגוסנה
 תאז לכב ךא . םייח שאב ופרשנ וא חבטל וערכה םהו , ּורְרש םשוכרו םנוה לכ
 ואשנ תולפתה יתבב . השדחה היסנכהל םדי ובתכ רשא םישנאה םוי םוי ּוּבר
 תרות םימעפ תובר ופיטה חור ישנאו םיגהכ . ןיוולאקו רעהטול תדכ הלפתו הֶנְ
 תרות עומשל ּורהְנ שיא יפלאו / עיקרה תַּפָּכ תחת הרש תואְנַּב השדחה היסנכה
 ,(עכנָאמ) םיריזנה תרעל וקחש , םילאהטאקה םינהכהל וגעל גּועִמ ינעלבו , םהיפ
 תפיפוה רשאכ הנורחאלו . םהידיסח לֶמְטְו םהישורק יִמְלַצ לע הסלקו זּוב וכפשיו
 תתקלתמ שאכ םעה תמה הצרפ//ראה יחרוא תיח תא ץראל אִָּרְל ררפס תלשממ
 טנָאבארב תפנ לכבו לעססירב ריעבו , ]| עפ רע וו ט נא ריעב המוהמה התבר
 רָבַע לכב ורבע וטש םיִבְשחהו ץראה םע תַלַר . == (1506 ?כש א'ה) רשק ורמאי
 םיבצנה םירצונה ישורק תונומת לכו םיבלצה תא ּורְבַשיַו הכופש המָחְו הרבעב הפ
 ואוביו וסרהיו םינומה םינומה דוע םהילא ופסאנ הרהמ דעו , תולסמהו םיכרדה לע
 םש ושעיו םכותב רשא בהוהי ףסכה ילכ תא וזובינ ו יתבו תולפתה יתב לא

 תולבנ < |
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 ולה ּךלֶה (טכַאמעעז) םִיַּב םֶליִח , ראמ םרי הָטַמ חער םיזיגוטרָאפה ּואְר תּונָשְּב
 . םירז ידיב ולפנ , תוקוחר תוצראב םהידי וטנוכ רשא םהיתובשומו םהיאצומו ,לַדְו

 - . הלפשה ץראב רוררה תומחלמ (6 ="

 \ , :םיִרָש ויָרְחּו , אוה ץּורְח םע ,  הלפשה ץראב .בשויה םעָה 8 9.
 : םיקחה ישארמו , םיבר תורָח יקהו םיבוט םיטפשמ הזה םעל . ץרא ידְבכְנ ויָנָעְְּ
 היגיב / ץראה יאישנ יפ לע קר ץראה לע סמ םּושל םהיכלמ דיב ןיא .יכ : םהה
 . םמע ינב םהיחא ברקמ םעה ישאר םהל ורחבי םירטושו םיטפוש . היתרפאו
 םיצעויו םיביצנ םג , םצראב םיררפסה ומישי אל ליח ידודגו (גנוצטַאזעב) בצמ
 רסיקה ימיב דוע הנהו . -- רכנה ינב לכמ וא.ררפס ינב ידלימ םהילע וביכרי אל
 , איהה ץראה ינבל רשא תורחה יקח תא רובעל םיררפסה ּולָתַה , ישימחה לראק
 , םהיכרדב רֶחָּב םג םתוא בהאיו תאזה ץראה םע ךותב דלונ רשא אוהה רפיקה ךא
 ךלמה .ןב אל , ץֶרְּכִתִהְל דע וילע םתְמה לכ רִיִעַה אלו םהל עַרְל הָברַה אל
 סמרו רָבַעְו ,ותואג ילגרל םּודָה ּהמיִשְיו איהה ץראל זָּב אוה ,יב 1ץירעה פפיליפ
 /םיביצנ םשארל וביִּכְרהְּב ץראה יבשוי תא םיִעְבַהְל התיה וכרד תישאר ..-- ףרטו
 ([זגזקגו6וג 40מ והוחא אה ט ע רַאגרַאמ תא . םידרפס םיצעויו םיטפוש
 'ליח תשא התיה איהו ,לעטסירב ריעב (ןירעטלַאהמטָאטש) הטפושל םש .ק8זזמ8)
 םשארבו (הטָארסטטמאמבש) םיצעוי דוס רוע דיקפה הרי לעו ,רבג בל הבלו

 (ננוצטאזעב) בָצַמ םֶש םג , תרחא ץרא ןב ,א ל לע 5נ א ר ג .לָאנירראכה תא
 ויגְרהל הזה ךלמה ףיסוה רועו , ץראה םעְל רשא תורָחח יקח תורמל איהה ץראב

 ואיצוהב , השרחה היסנכה תרותב םיכלוה םהמ םיבר רשא , איהה ץראה ובשויל
 , הלפשה ץראמ (רעצטעק) םיִשָחּכ םינב תוער תא שרשל וינפלמ תוכלמ רבד
 קיזהיו תילאהטאקה היסנכה קיח לא בושי אל םא וב מא אל ןב לכ שנעי שנע יב
 ןעמל ,םיבר םינהכ יִּהְּב תונְבְל הָוצ , ץראה יאישג יפ תא לואש ילבמו . ֶּזעַמְּב
 תוטהל םהמ דחא ריי לבל שיא יכרד לכ לע תוחוקפ םהה םינהכה ינוע הנייהת
 טעכ טעמ תעטל ההיה ךלמה תדוקפ תילכת ...תילאהטאקה .תד .תוחראמ וירשא
 , (ןאיציזימקְניא) תרה טפשמ ,  רהמנהו רמה טפשמה תא אוהה ץראב םג
 םינהכה יתב לכל שארל ךלמה ודיקפה רשא .,אללע 5 נַארנ לָאניהראקהו

 ריבָא : ארונה םש תא רבכ וילע אשנ איהה ץראב םדי וננוכ רשא םישדחה
 יושה םשארבו , ודחי םעה יפולא ודסונ זא . (רָאטיויווכניא םָארג) תדה יטפוש

 םראב רשיה ףארגהי(* (ון1םטזמ לסמ < 18ם10מ) ,עינארָאמ ם לעהליוו דבבנה

 ..םולשב חותפל ודחי בל וצעונ הנורחאלו , תושעל המ תדכ וצעיתוו ,ם אמ ג ע

 עגי לבל , הלפשה ץרא יבשוי לע םתרלו םוהל ךלמה ינפל .םהנחת ליפהלו

 . שיא לכל תתל םג , םדק ימימ םהל רשא תורָחה יקחבו . םינשיה םהיטפשמב

 תושק םתוא הנע ךלמה ךא . ושפנ תֶואנ ןתניב חור יפכ ותנומאו והר םשב תכלל

 טעיו -
 עיזולקאוו לילגב תפרצ ץראב רי (שגנארא) ןעינארא (* |



 . .דרפס ץראל הרבה לַאגוטרָאּפ (8
 םנ יכ , לאגומראפ לע םג ורבע ,ררמסלל ורבע רשא תוערה לכ 8 0

 לשומ ךלמו , הילע םֶלָע וריבכה רשא םינהכ רֶבָח ןודְו תרבָעב רימת החנאָנ איה
 יפנכ תא וצצק םה םה ., םירקבל םַעְורּ םדי ףמות היה הלבנמ יתלב הלשממב
 ודרש סה , הישותו ליח תושעמ םנימי רוחא ובישהו איהה ץראב בשויה םעה חור
 חור תחתו , םינושארה םימימ השרומל םהל ויה רשא רוררה יטפשמ לכ תא םהמ
 םהילע ּוציִּבְרַה רובכו רשע תחתו / תולצע חורו הֶהָּב חור םב וכסמ הרובגו זוע
 הָרְבִח רשא םוימ איהה הללמואה ץראב רוע ּובַר ןהה תוערהו , תודבעו תולבס
 ןאיטסאכעפ = ךלמ לַאנוטרַאּפ ץראב יכ : הלאה םירבדה יפ לע ררפס ץראל
 חילש--+יש א'ה רַעְנַמ והוכנח םינהכה רשא םימיל ריעצ שיא ןאיטסַאבעס זא
 1997-1578 | אותו , טספאפהל ןמאנ דבעו הנומא זע תויהל םכרד יפ לע
 זּווָעו ובבל ץִמא תא םג ותנומאו ותדל ותאנק םַצוע תא לכ יניעל חיכוהל ותואב
 םעינכהל תינופצה אקירפאב רשא ןעריומה לע המחלמל אצי , למק הַדָשְּב ותרובג
 שמשה רשא טסוגיוא שדח ימימ דחאב .וותד תירב תרוסמב רי קווחב םאיבהלו
 תעקבב ונמכ םימוצעהו םיברה ויביוא לע המהלמ ףרע , שא ןשבככ זא רָעּוּב
 שיא ףלא רשע םינש , דאמ הארונ הפנמ ניו (15978 ח"לש אה) רֶאסַאק לא
 ךלמר םג היה םילפונה ךותבו , הרש ימורמ לע ברח יפל אוהה תורבע םויב ולפנ
 , ול התיה אל הרובק םגו , תיוג האצמנ אל וליח ישנא לַמַע לב ירחאו , אוהה
 ,ירירע ךלוהו םימיב אב ןקז שיא , .הכולמה ערזמ רחאל הָּבַסְנ לַאגוטראפ תכולמו
 ינשה פפיליפ אשנתה זאו , ץראה לכ ךרדב הזה ךלמה ךלה םימי םיתנש ץקמ
 ךא . הכולמה התאי יל יכ , לָאנוטרָאּפ לע םג ךולמא ינא : רמאיו דרפס ךלמ
 םהל םלוע תביא םג , והומכ ץירעו זע ךלמ םהילע ךילמהל ובא אל םיזיגוטראּפה
 רתכ ּומָש ןכ לעו , דחא םעל םףא תויהל םשפנ לַחְבִתַו םהינכש םידרפסה לע

 םב חלשיו פפיליפ ףא םב רחיו . ַאינָאט נַא ומשו רחא שיא שארב הכולמה
 םתארקל אינָאטנַא אציו , המחלמ ישנא תואבצ םע א ב לא גָאצרעהה תא
 אינאמנא , םיזיגוטרֶאפה תא וחצנ םידרפסה ךא ,םהיניב החקלתה הפונת תמחלמו
 ירע לכ הירחאו םיהצנמה ינפל הירעש החתפ הריבה ןֶאבַאפיל , הכרעמהמ סנ
 לָמָע רשא אינאטנא לָמַע לכ . םיזיגוטרָאפה לע םג ךלמל היה פפיליפו , ץראה
 ירחאו , שפנ חּפמ ותוקתו הבזכנ ותלחות , לעַמ ראשנ , ותוכלמ דוה לא בושל
 םיבר םישנא ומק ותומ ירחא , זיראפ ריעב ער ןינעב תמ תובר תוקוצמ ּולְבָמ
 תא םהילעמ לָּבַחְל םיזיגומרָאּפה חור תא וררועיו ןָאיטסאבעמ תומדב םישפחתמ
 ליחו זוע םהל ונתנ אלו םדיב וכמת אל םה ךא , םשפנ יאונש םידרפסה לוע
 , יהכולמה ילו ןאיטסאבעס ינאי רמאיו לָּכַנִתַה רשא יעיברה . םֶמִמז תא קיפהל
 הנש םישש . ותומ םוי דע וייח רובב ּותימצה םהו , םידרפסה יריב יבש לפנ
 דבכנהו רישעה גָאצרעהה חילצה רשא דע לאגוטרָאפב םיררפסה ּודְר
 ,וירחא ותיבלו ול התוא בֶסיופידרפסה ידימ הכולמה תא ערקיו אצ נָאגַארבמ

 תונשב 10. = (ג'ח עייד)
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 | מול איהה הערה הרבחה הרמל הלאכ םיער םירומל דועו -- םיתפשב
 -- הינפמ ץראה התתשנ יכ דע לבה

 (1556--1598 חינש--זיטש א'ה) ינשה פפיליפ רוד >.
 . (155%--1003 עפש--חיש א'ה) | הטעבַאזילעו

 ץירע , בל ריבא היה , דרפס ךלמ (ץוְַַחְנ 11) ינשה פפיליפ 8 7
 םהב רשא םירבד השלש גישהלו ףודרל ויה וצפת לכו ועשי לכ . םישנא אנושו
 יִלָּב הרובנו הָמְצִע ול תובר הל :םה אלה , םייחב ופא-חורו חור ייח
 ןיוולַאקו רעהטול תרותב םיכלוהה לכ תא דימשהל ,םיִרָצִמ
 תוצרא לכב תורָחההו רורדה רוא יביבש לכ תא התּוּבָכְל
 השלש תא איצוהל . םימעה לכ לע לזרב לוע םּושָלו אפורייא
 ובל םש אלו , ותוכלמ אסכ לע בשי רשא םימיה לכ רקַש , רואל םהה םירבד
 , הילפאמ ץראו הרזג ץראל החלצהה ןועמ הנידעה וצרא תא ָּךפֶה םרובעב םא
 ויבורק תאו וירָאש תא רַבע םנ ותעמשמל םיִרָסה םירשֶאמה םימעה לכ תא רַבע
 ילגרל הקומע הָחּוש הרב ושפנ תוצירעב . םימָאה לכ תאנש וילע ררועיו ויערוימז
 םיה תמחלמב םילאעמשיה תא הכה רשא , (1871 א'לש א'ה) ויִתֶא ןאוי ןוד
 ,,דימת (םדאה לככ) ותוא ןיזע היה  אוה יכ , ררפס ץראל הלודג ל שעיו

 ךרדב הנטשל ול בצנ םיערה וילָכנו ותמזמו ותמרעבו , םירבד תולילע ול םשיו
 ,וסעבו ותיש בורמ וכ הע , תושעל לחה רשא םילודגה וישעמ תא עַצַבְל ונָתָנ אלו
 היה , הזהזעה ךלמה ןִב סָאלרַאק ורד .וימי יצחב תתש רובל ררי ּוזְְרו ובָצְע
 קר / ונב תא באכ טפשמל ,ּורָסי אל ךלמהו + םירָשב תוגונעת ףרורו הָמָח ריִהָמ
 יכ דע וייח יבשה רובב ותמָצ םהו , הרוראה ןָאיציזיווקניאה יצירע יריב ּוריִָסַה
 םדאו םיהלֶא .תמּועז ןָאיציזיווקניאה תא ןתנ הזה ץירעה ךלמה יכ . ויתחת תמ
 תכפהתמה הָברמ תבָהל תתתו ,  ותלשממ תומוקמ לכב ץק ןיא תָטְלַש טולשל
 (4ט00 66 8) .שאה ידקומ ירי לעו הדי לע יכ ףאו .םינזורו םיאישנ םג .ולפנ וערב
 ןהה תוצראמ רָעַבְל תילצה , לעפאענו דרפס ץראב םדא תובבר ּורְעָבּו ּוטָהָל רשא
 לכ תא ןהיבשוימ רורשל םג , ומָל רֶבִ לכ דיבאהלו ותד ירחאמ םיגוסנה לכ תא
 לכ םג ומת ּופָכ דחי םתא ךא , םרק ימימ םדיב רשא רורדהו תורְחה יטפשמ
 םֶרְקי לכו םיחרזאה דובכ רֶשע תא תיבשה ויפכ לַעַופְבּו , הנה תוצראה ירמחְמ
 , ּוַתָה ריִסַה םיעדמה .תושיטנ תאו  תּורָמְזַמְּב .רוחסמה יִלְזְלַז תא תַרָּב , םנפהו
 םש הללוהתה , לזרב טבשב הב םג תודרל הלפשה ץרא לע םג וחי ופינהבו
 , איהה ץראה יבשוי לכל - רורדה ָרֶּפ שפתה ץֶצ הנממ רשא הלודג המחלמ
 איגל ןֶעָה תנג ררפס ץרא תא ךופהיו הזה זעה ךלמה ףלמ םינש ותשו םיעברא
 .חרי תרגתמ רשא דאמ המויא הלחמ והתקיזחה ןכ ירחאו , רוכע קמעו תומלצ
 זחו לע הָרָר רשא א בלא רשה לע םג הזה זעה ךלמה לע ..םייהה ץראמ רוזגנ
 ,- ! ץראו םימש תילכת דע םדאו םיִהלֶא תַרָאמ תֶצְבּור , הארונ תוצירעב

 לאנוטראפ
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 ישרש לע ּוקחְתֶה םנ , םדוסב אובל ₪ּכ וב שי םא םיבר .םימי והוסנו הלה |
 י ונורשכו .ותנוכת יפל ול ונתי רשא תורָשַה תא תעד ןעמל , גְוְמּו ושפנ תונוכת
 שוטנל ,ויתובא תא בוזעל וילע ולטנ ,תירבה תרוסמב ואיבהל ותואנ רשא ירחאו
 ויעְרְו ויבהואו ויבורק .לכ תא וינפלמ ךילשהל ,  .ויצלח ייאצויו וקיח תשא תא
 שיאה . וראָמּו ושפנ לכבו ובבל לכב ןמאנ רבע ל תויהל הרבחהל קר קָבְרַהְלּ
 רָזְנִהְל םינהכה טלקֶמ יּתָּבִמ דחא לא אָבּוה ,םדוס ישנאמ תויהל וחור ואָשְנ רשא
 תקושת רשא שיאה . םימיה לכ תדה ירפס לע רוקשל ררב תבשלו םייחה לכמ
 תֶוַא לככ םש רומל המכחה שרדמ יִתָּבַמ רחא לא םג הַּפְסָנ , וב הפסונ המכחה
 , תוקומע תומזמו  תולובחת ילעבו שפנה יזע . םירתאל ןכ ירחא דָמְלְלּו ושפנ
 רובעבל םינזורו ץרא יכלמ תורצחב םידמועה ןיב םיכלהמ םהל תויהל וצמאתה
 ןושל ילעב .םבבל יכרעמו םממז תא םהידי לע קיפהלו םצפתל םבבל תא תומה
 תולפתה יתבב םהיתורבדמ ואשיוםעה ינבל חקל יִפיִטַמ ויה ,תוחצ ירבודו םירומל
 יִאְנקְמ ..וצופחי רשא לכ תא םתוטהלו .םהירבד יעמוש לכ לע םחורמ ליצאהל
 םילילא תירכהלו םילולג ריבעהל ץרא יספא לכל םהימעפ ומיה '  תדה תאנק
 םיניס  ץראל רודנ וקיחריו , (ןעדייה) םהילילאב םיללהתמה תוצראה ייוגמ
 (ןעידניאטסעוו תיב רעמה ודוהלו אקירפא ץראל , ןַאפַאיו
 . ַאקיסקעמלו תימורדה אקירעמאב רשא םידרפסה תואצומל , עיליּזָארבו
 תדה יאישנ תאמ הל ּונּתִנ תובר תוויָבְז יכ  ליח לא ליחמ הכלה איהה הרבָחה
 התוא ןיכהל םסיכמ בהז וליזהו בר ףסכ ! הל ובדנ םע יבירנ ,  ץרא יבלמ תאמו
 הדי הְניִשה יכ דע , לודג שוכרו קתע ןוה הל ושירוה םילודג םירישע םג / הדעסלו
 תועד דגנ םוחלל התיה תאזה הרבחה תרטמ . -- תורוצנו תולודג תושעל
 הְריעַה רשא רורדה חור תא ץראה מרי בע הלוםיטנַאטסעמטַארפה
 ולמע איהה הרטמה תא גישהל . -- אפורייא יבשוי תובלב אי טַאמרַאפערה
 ּוצְמַאתַה תוק לח תפ שו ף גִח הפב : םינוש םיכררב הגופה ילב הרבחה ילעב
 תוסחלו הנושארבכ הילא בושל תילאהטאקה היסנכה ירחאמ םיגוסנה תא תותפל
 תא שיא לכ םהינפל תודותַה ְּב : הנומאה ישנא םהיתובא לככ היפנכ לָצב
 תושעל ץראה יִלָיִא לכו םיכיסנהו םיאישנה בל תא תוטהל תולובחת ושע ,אטה
 םידליה ךונהח יפ לעו ; תדה תוחח תא ליבגהלו ןָאיטַאמרָאּפערה דגנ המחלמ
 ינב תא ּורָמְליַו םכרד יפ לע םישדחה תורודה תא ּוכְנָח  םדי תחת ואיבה רשא
 ימי לכ םהיניעמ וזולי לבלו םבבלמ ורוסי לבל םהיתולילעו םהיטפשמ תא: םירוענה
 לכב ןםדאה ינב תודלות רפסב לודג םש תאזה הרבחה הל התשע יכ ףאו . םהייח
 דלח יבשוי לע הָטיִמַה רשא תוערה ללגב םימע םיבר הומיעזיו םימָאל הובקי תא
 / הל רשא םידומלה תונפ יכ : . תיחשהלו ערהל הָדְמל רשא םיתחשנה הידומלב
 :םא םהישועל ןועל .'ה בושחי .אל עשר יללעמ לכו ער לעָופ לכ יב : םה אלה
 .העובשו הל א לכ םג םיתפש אטבמ לכו ,הבומ תיַלָכ ת רובעב ןכ ושעי
 .אָטְבי רשא תעב .תרחא הבשחמ וכ בל ב .בושחי םדאה םא ןה תורו םפא

 םיתפשב



 לב אבצה תדובע רובעל רֶכְמְתַה וירוענ ימיב , (1540 יש אה) ָאלֶאיִאל
 - / תְרְפוע רודכ ּוהעַצַּפ אנָאלעפמַאפ רוצמְבּו , ררפס 7 ילאהטאקה דנאניררעפ
 "= םהה םימיה ךשָמבו , תְכַמ ץֶחַמְמ תואפרתהל םיבר םימי יוד שרע לע בכשיו
 ןוימר לעב ותויהבו , םהישודקו םירצונה יריסח תואָלַפַמ םירפסמה םירפסב ארק
 דָסָחְתַהְל הואת הואתה יכ דע ושפנב דאמ הזע הלועפ םהה םירופסה ולעַפ וע
 תרובע בצמ תא בע / אפרנ ותכמ ץחמּו ובכשממ ומוקב יהוו . = שרקתהלו
 רדנ ריו . ושפנ לכבו ובבל לכב תילאהטאקה ותד תדובע תא דובעל אבצה
 הלפתו םוצבו , וחישמ רבק לע םש ללפתהל שרקה ריע םילשוריל לגרב תולעל
 אוה םורע יכ תוארל ויניע והקפנ םילשורימ ובושב , ורָדָנ תא םיִקָה שפנ תנע
 תבומל תושעל םֶָי רשא 1מָמְז תא קיִפְהַמ ודי רצקת ןכ לעו / תעדו המכח לכמ
 לע םש רוקשיו ,זירַאּפ לו ַאקנ ה וימעפ תא םריו , ותנומאו ותד
 ןמָאי אל םוצעו בר למעבו םויו הליל האלפנ הריקשב םיערמהו םידומלה תותלד
 ,וצפחל םישורדה םיעדמה תאו תוצוחנה תועידיה תא וינפָחב *ַסֶא יכ רע ,רפסי יכ
 - תכלל ּועְבָשיַו ויתובשחמכ םהיתובשחמ רשא םישנא השש לא עעורתה ןכ ירחא
 רלחה יעושעש לכמ  רֶזנִהְל ,רעצו ינוע ייח תויחל , םיריזנה םינהכה יכרדב
 תושעל םֶוצְי רשא ויתוצמ לכו טספאפה תודוקפ לכ תא םיקהלו םיִרָשִּב תואתו
 םייחה ץראמ םיטנָאטסעטַארפה תא שָרָשָלּ / הרידאהלו הלידצל / תדה תלעותל
 אמור ירעש לא ואב םידחא םימי ירחא . -- תילאהטאקה היסנכהל ןובושי אל םא
 שי רשא השרחה הרבחה לע וידי תא ךומסל וינפ תא ולחיו טספאפה ילגרל ולפיו
 טספאפה םהל רַתַעַיַו , םיטיאוזעי תרבח םשב הנבקי םהיפ רשאו דָסָיל םבבל תא
 תולילע ללועל םרי תא רתהב השע הָרִתִי דועו ,ונממ ולאש רשא םתלאש תא ןתיו
 ,תילאהטאקה הנומאהו תדה תלעותל ןילכת קר םא תיִניִדַמַה הלשממה יקת דגנ םג
 ו לָארענעגה היה ָאלָאיֶאל סויטאנניאו , -- השדקיו איהה הרבחה תא ךרביו
 -- ול היתומזמ תופעותו הרבחה ירקחמ ויה ודיבו , אמורב בשיו איהה הרבחהל
 יכ ושפנב המרי ,ותדב ןמא הנומא ןימאה אוה יכ / ערה הברה אל אוה םנמא
 אל םג , תילאהטאקה תדב םתוא וסינכהב םימלוע רשא םדאה ינב לכ תא רָשַאְי
 רשא ידרפסה  ע ני ַא ל ךא -- ויתולילעו ויתומזמ ילכנב ץראה לכ תֶחָשְל רָכַמַתַה
 שור הופ ערז ערז אוה ,ץראב דִיָצ רובג תויהל לַהָה אוה / וירחא ומוקמ תא אלֶמ
 -- לכ רֶרְסיַו היתוכרעמ תא ךירעה אוהו , איהה הרבחה ילעב בבל ימלת לע הנעלו
 -- דחי םדא לעו יוג לע ןודזה יִמ לּוּבמ תא איביו היתוכולהת

 תואבצ תוכילהו 7 יטפשמ ינדא לע הרסונ איהה הרבחה 8 6
  ואסכ טפשמל םש ןנוכיו אמור ריעב בשי הרבחה שאר לארענעגה . ליחה ישנא

 . .((ןעצניווארפ רעד רעהעטשרַאּפ איד) ת1פ גה לכב רשא םיש אר ה ּודְר ודי לע

 "= בשקהו עטש . תונוש תוגרדמ ילעב םי בר םישאר רוע ויה םתדוקפ תחתו

  ינפוא לכב הָיַהִה חור אוה (ָאיטַאנידרָאבוז דנוא םָאזרֶאהענ)

 תהא לא דחא שיא הרבחה ירוקפ וחפס םרטב , הרב חה
 | .הלחת
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 םינהכה לע םג יכ .םנמא . -- ! תילאהטאקה היסנכהל , ותדלויל רֶמָמ ןב לכ
 יעושעש ףודרלו םהיתולגעמב םיִזּולְכ תויהל דוע ופיסוי לבל וק וטָנ חורה ישנאו
 םדאה תואטחמ תחא השעי רשא ריִזַנ וא ןָהּכ לכו , םדאה ינב תוגונעתו םייחה
 היתוקחו איהה הפסאה יטפשמ . םינפ אושמ ילב שנעָי שנָע , הנישעת אל רשא
 תא ועבקיו . , תילאהטאקה תד ילעב תובשומ לכב םהישרש תא טעמ טעמ ּוּבַה
 ישאר תופסא זא ינמ ּולדַה ןכ לעו , תילאהטאקה תיאמורה תיסנכ לע חצנה םתוח
 , היסנכה תוכילהב המ דע ןקתלו רבד שָרַהְָל םדי תַלְזִא יכ , (806ַ) םינהכה
 < דיה תקזִחב ווקנ רשא הכְרבה יִמְּב סומזיצילעטאקה הָתַמַדְנ האלהו אוהה םויהמז

 לַתָנל התמָד .סומזיטנאטסעטַארפה רשא תחת , םימיה לכ  םמוקממ ושומי אלו

 רשע השלשה ראגערג  ר א ג ע רג טספאפה .--רוצעַמ ןיאב םירקבל םישָרח םימ עבונ
 ה'מש - ב"ש אה  הנשה חול תא ןקת רשא) (ַקְטְז 211]) רשע השלשה
 1979-1985 = הזע האנש םיטנָאטסעטַארפה תא אנש , (םירצונהל רעדנָעלַאכ
 םשב עדונה , זיראפב היה רשא ארונה חצְרַה תודוא העומשה וילא אובבו , תומכ
 רשא סוימָאלָאהטרַאב ליל וא .(זיראפ ןָאּפ טייצלאהטולב איד) םימד תנותח
 הַמָש <, (םיניוולָאקה) םיטנַאטסעטַארפה .תד ילעבמ רפסמ ןיא םישנא זא וחצרנ

 התשמ םויו .גח םוי אוהה םויה תא תושעל וטע לכל וציו , דאמ הלורג החמש
 . -- םהה תילאהטאקה תד יאנוש תלפמ לע יהל לָלַהלּו תודוהל הנשו הנש לכב
 סוטסקיס היה , הרשע שש האמב םיטספאפה לכמ זוזעהו ריבאה טספאפה
 ישימחה פוטסקיפ תַלָרַמ םירדע העור רענ היה ותודלי ימיב . (81צַַטַא (") ישימחה

 ג'ש --ה'מש אה ינהבמ ןַהְּב תגֶררמל אשנתה ובל םצועו ותמכחבו , םעה יגב
 2 (ןָאיציזיווקניא) תרה יטפוש לא הפסנ ןכ ירחא ,םינאקסיצנַארפה
 היה יכ רע הלעמ הלעמ רוע תולע ליפעהמ טקש אלו הנ אלו , םהל רַבָה יהיו
 אוה . -- אמורב טספאפה אפכ לע תֶבָשָל ףנּוהְו םֶרּוה הנורחאלו , לַאנירראקל
 , םדאה ונב חור לע םולשל קר היה וצפֶחּו ועָשָי לכו חפ ץימאו בבל םכה היה
 םע רָר אוה . תַרָכַי אל םלוע םָש ול תושעלו ץרא יספא רע בר לֶשממ לושמל
 םינהכה תא קקז אוה , תומוצעתו זועְּב םקזחיו תילאהטאקה היסנכה יִרטשמ
 תערו םעט בוטב םיראפמ םינינב הנב אוה , ודי הגישה רשא לככ םהיגיס ףורציו
 שָדִמִיַו םימלוע תורוד יִנּויִצּו תוקיתע תובָצמ רֶפעִמ םיקַה אוה , תראפתלו דובכל
 וזוּכ יצמאמ לכב ץמאתה אוהו , ןושארה םדובכ לאו םֶנַּב לא םבישיו םדקכ םהימי
 וזע תא תיאמורה תד אישנ אפכל תתלו , ּהָתְמִרַקְל םיטכפאפה תרטע בישהל
 , -- תוינומדק םינָשבכ וחוהו

 ןמ ןָאיטַאמרַאּפערה תא רעבְל וטילחה רשא םהה םיטספאפה לא < 5.
 הצרמנו הזע.הרבָה הָחּפְסְנ , האלה רוע עְרְתְשת לבל היפנכ תא ץֶצקְל וא ץראה
 הרבחה . רואל םבבל יכרעמו םהיתובשחמ תא איצוהל הרזעל םהל התיה רשא
 רָמיִמ - (10300060 01660) םי טי אוז עי תר ב ַח םשב ץראה לבב תערומ איהה
 םויטַאנגיא ומשו הבחר שפנו  זע ןוימד לעב יררפס שיא היה הרבתה

 אלאיאל

 רבה לב



 = רשא .םישנאה תדע ןיב . ל ינב 5 יניעל הירק -תויִמוה שארב םייח שאב
 = .םימכְמַמ םימכח םג ויה , (ןָאיטַאמרָאּפערה חקל) אוהה שדחה חקלה דיב וקיזהַה
 תמח ינפמ תורחא תוצראל וסְנ ָּבִר רשא ,(רעללעטשטפירש) רפוס טעב םיכשופו
 רשא .תובר תוערב וקיזהה םהמ םידחא ךא . הרוראה ןאיציזיווקניאה ןודזּו םינהבה
 םהמ , הנעלו שאר םיִרּוּפ םישרשו רֶז תורומזל ןתוא ובשָח םירָאטַאמרֶאּפערה םג
 שיאהו , יררפסה ט ע פר ע סםג ,םוני צ אס םשב םיבוקנה םיקלטיאה ינש ויה
 ..(1553 ג'יש א'ה תנשב) ןי ול ַא ק תוצמב ף גע ג ריעב שאב ףָרָשָנ הזה

 םהיתועורז תא ּוצְמַאְיַו םהינתמ זועב ּורגָח , הינהכו תילָאהטַאקה תד ישאר
 תושעל םחכב םרי האצְמ רשא לכ , ּויָשְרָשַמ אוהה שדחה חקלה תא תואשהל
 םופרש ,תַבָמְל םועירכה , המרח דע וב םיקָבדה לכ תא ופרר , הגופה ילב ושַע
 תולילע ללועל םדי הרצק רוצק םאו , םהייח תומלצ רובב ּותַמָצ וא םייח שאב
 לבל .אוהה תקלה לא םיתלדו תירב םושל םֶחכ יצמאמ לכב ורתח , הלאכ חַצְר
 תא .ּופְרֶר טעמכ םיטספַאפה לכ . -- דוע שְרש הכי לבלו ולובג תא ביחרי
 יאולחת תא הנמאנ וערי רשא םיטספאפה םגו , םתְרבע טבשב םיטנאטסעטַארפה
 .הנממ תוהגלו התוא תואפרל תומזמ ובשחיו היתוכמ תאו תילָאהטאקה הסנה
 יששה ןארדא , (\4\ג \'1) יששה ןאירדַא טספאפה ומכ , רוזמ
 - םיטנאטסעטַארפה תא ּופְרַה םה םג ,(21 11]) ישילשה ליפו
 ישילשה ליופ = לא ובושי אל םא םרכז ץראמ תירכהל םתמזמלכו , םידי יתשב
 ו-2 , טספאפה הער םהילע בשח םלכמ רתויו . תילָאהטאקה תדה
 יעיברה ליופ  לעב , הנש םינומש ןב הָביִש שיא (7גמ] ]ץְ) יעיברה ליופ
 ו ןאצו ומע תיח תא ץראל אבר רשא הכשה שפנו םימעזָנ םינפ
 ורבש םתאנש די םצועבו , ליגו תוהמשב ףכ ועקתו ותומב ועירה יכ דע ותיערמ
 ופרש ןָאיציזיווקניאה תיב תאו , םלוע תרכזמל וייחב ול ביצה רשא ויתובצמ תא
 יעיברה סויפ = טספאפה םוקמ תא אלמ רשא ([1ַ | . יעיברה סויפ .-- שאב
 ה'כש--טיש א הדעסלו תילֶאהטאקה היסנכה תא ןיבהל זוע רזאתה , אותה זעה
 1559-1595  ישנאו םינהכה ישארל ויו , םימיה תירתא דע רוע טומת לבל
 ו תא עצב טנערירט ריעל תישילש ה םעְפב ףסאתהל חורה
 -- תונושארה תופסא יתשב רבכ ּולְחַה רשא הנומאהו תדה תוכילהב םיטפשמהו

 ב'כש א'ה) תנשב ראונַאי שרחב הָלַָה איהה תישילשה הָּפָכַא
 תוצרפ תא רודגל םיצָפחה םירשיה םילָאהטאקה לכ יניע . (9
 ווקיו איהה הּפסאה לא תואושנ ויה , היקדב תא קזְחְלּו םתיסנכ
 -ן התיה ןכ ווק רשאכ אל ךא -- םֶצְפָהְל השורדה ןָאיטַאמרָאפערה אצת הנממ יב
 = :םילפטה םיגהנמה לכ ץירעהלו שירקהל רַמא ּורזנ איהה הלודגה הפסאה ישאר יב
 :רחא לע םג רובעל זועָי רשאו , םתיסנכ לא םימלענו אוש יִתְמ :ּולָּפַמ רשא
 = = תחכ ותד תחאו , תילֶאהטאקה תרה לָכַב שָחְבְמְּכ בַשֶחִי םינטקה םהה םיגהנמה

 רב

 טנערירט תפסא

 תישילשה



 ירא א 10% כ

 בֶשִי זאו לדגי רשא רע רע הטו ל תד יטפשמ תא דומלי רובעבל םהילא ונב
 ךשמב הלא יתשמ תחא השעי אל םאו ,ןעד עוו ש ב הכולמה אסכ לע אוה
 . התלחנב חפתסהמ ושרוגי וינב םגו הכולטב הלחנו קלח לכ ול ןיא זא,המימת הנש
 ןערעווש ישאר מש זא ,םהה םירבדה ינשמ תחא תא דנומגיס השע אל רשאב יהיו
 יעישתה לראק | יהיו (א8ָ] 1א) יעישתה לרַאק שארב תוכלמ רתכ היחרזאו
 5ש אה | הנהָנ וירחא  ויתונבלו וינבל םגו = , ץראה לכ לע .ךלמל
 1000-1611  ולעבב קר .ונתחתי אל םא םלוע תזְחאלו השרומל .הכולמה
 , הכולמה אפכב" ותוכז דדבא הזה קחה תא רובעי רשאו , רעהטול תר

 ןיבו ןעדעוו ש ןיב הזע המחלמ הצרֶפ הלאה םירבדה ירחא < 4
 ףל אא ףאטסוג ונבו , לראק תמ איהה המחלמה תוולַּכ ינפל ךא ,ןעלֶאּפ
 םָּכִיו םינָאלופה לע רבגתה אוה יכ , ןעדעווש תבוטל המחלמה תירחא תא עַצְּב
 אלה) ינומדקה םִי לע רשא ןערעווש תּופָנָל יכ היה אוהה חַצְנַה ירפו , הלודג הכמ
 ןעסיירפ תונידמ לכו דנַאל פיל םג וחפסנ (ד נָא לטסעו דנַא לני 5 תופנ ןה
 , הטמ הטמ תררל ןעלַאּפ תכלממ הָלְחַה האלהו אוהה םויהמ . םינָאלופהל רשא
 יתרפא . -- ּוהב ינבאו והת וק הילע הָטְנ רשא ןושארה היה ףלַאדַא ףאשסוגו
 םֶליִח ביִנֶהְל , םֶעַצַּב לע םא יכ םבלו םניע ןיא רשא איהה הכובנה הכלממה
 ומזי רשא םֶמָמְז תא קיִפָהַמ ומָּב בל יִרָשַי לכ תא ּואיִנַה / םנוהו םנואג תוברהלו
 יטפשמב םהיללעמו םהיכרד תובושמ תא אּפְרלְו םתד תיסנכ ץֶרָּפ תא רודנל
 םצרא ירעש והתפ תאז לכבו -- םהינכש תוצרא חורו תעה חור יפל . הכולמה
 היסנכה תוצרפ תא רודגל םֶתּוכְנ לע תונוש תוצראמ ּושָרג רשא  םיבר םישנאל
 ןיוול אק וא רע הטול תרותב םיכלוהה םהה םישנאה .. םהיתוצראב תיתדה
 תועיגי ירחאו ו (0183166ם16מ) יםילָאהטַאקדאלי םשב םינָאלופה יפב וארקנ
 םיחרזאה טפשמו תדה תורח םהל תתל םינאלופה תובל תא ועינה תובר תובירמז

 יכ רבל אל םנמא , -- םהל ונתנ רשא תא םהמ וחקיו ובש:םימיה תוברב רשא =
 רשא:םישנא םג יכ , ןעַלֶאּפ ץראב רותסמו הסחמ ואצמ םיניוולאקהו םירעהטולה
 םש ואצמ / םירצונה תועד לכלו ןיוולאקו רעהטול תועדל םג תודגנתמ םהיתועד
 םי נָאי ני אפה ת ג ל פמ ילעב םג איהה ץראב ןק םהל ואצמ ןכ/םלגר ףכל חונמ
 פויל ָא ל ומשו ץנערַאלפ ריעמ יקלטיא שיא היה ּהָדָפיִמ רשא (8001מ18ת60)
 פונאיצאס סוילאל  ןיחא-ןב וירחא קיזחה הרחה/וימי יצהב ותומ ירחאוםונאי צאס
 מ איכש איה איהה הגלפמה ילעב וארקנםמש לע) פו אי צ אס סומסיופ
 סונאיצאס טסיופ םירצונה תועד לכל דגנמ תוכלוה םהיתועדו (םינאיניצֶאפ םשב

 160 ריש אה . -- םירָאטַאמרָאּפערה תערל םג
 . תילֶאהטַאקה היסנכה

 ךא , ןאיטאמרָאפערה יִנָצנ וארְנ אילטיאו דרפפב םנ8 4
 אלו םהה םיִנָצִנַה תא ורקע ,ןֶאיצי זיווק ני אה תַמָח םג ןהה תוצראה עבט
 ירתא ךלוה םבל יכ דָסֶח וק םהילע וכשמ רשא םישנאה לכ . יִרָּפ תושעל םּונָחְנ

 תועד



 = םיתרפאה םג ךלמה ול חקל םינהכה יסכנ בור =. םשארל תורטע התוא ודנעיו
 ןע געוורַָא נב . התעמשמל םירפו הכלטמהל םידבע ויה םיפָאשיבהו , םירשהו
 ךא ; ברח ףַנֶה ילבמ םצראב השדחה היסנכה תא םישפחה םיִרְכַאָה ודסי
 תיסנכה דיב םיקיזחמה לע ברחב םיפָאשיבה תגלפמ ילעב ולפנ \ רנָאלפיאב
 וגשה , לודג רשע ןעדעוושב םיתרפאה וגישה ןָאיטָאמרָאּפערה ידי לע . -- איהה
 . ץראב םירשָאמ ויהיו הלעמ הלעמ ולע ,ליח

 תא ביִנָהְלּו רותסמה לובג תא ו ץמאתה אזַאוו ףאטסוג < 9.
 ךא :; ותכלממ ץרא תא ןהירי לע הילצהל , תבשהמ תכאלמ לכו השעמה תשרח
 . ָהויִנְרַו ץראה לע תוער םיתע ואב , וירחא ואסכ לע ובשי רשא וינב ימיב
 ןתמחו ופעכ בורמו ,םדא ינב לכ תא ןִיַועְו המח ריהמ , םעז רַצְק היה 11" ךירע
 הורה וילע החלָצ רשאיתעבו ..םיִעְוע הורו הער חּור'ּוַתְעַבּו ותניב חור וילעמ רפ
 ודי םצעב חַצְר תחא םעפו / הֶרָשִמַה יִּבִרְו םירשי םישנאב בר גְרֶה השע הערה
 וינפמ ּוצְַּפְתַה ןכ עו .םע ידבכנו שחיה יִמְר ע רו טס תחפשממ םיבר םישנא
 םשארבו םיבר םיחרזאו . יח אוה רשא םימיה לכ םהייחב ונימאה אלו םיתרפאה
 ,םירופאה תיבב ותוא וכילשה הנורחאלו ;רשק וילע ורשק , רהמנהו רמה ךלמה יִחַא
 ינשה ןָאהַָאי ואסכ לע בשי ותומ ירחא . תומיו לער ףס םירשוקה והוקשה םשז
 ךלמה . םימב הנקה דונכ ויללעמו ויכרד לכב רדונתמו הנובה רצק שיא , ויחא
 תדב דאמ הקָברה .ןעלָאּפ יאישנ רחא תב ,  ותשא ןושְל תֶקְלָחְל .התפנ הזה
 ןזא םהל ₪ָיַו , םיטיאוזעיה תרבְחמ תומזמ לעבו ןושל שיא ירברלו תילָאהטַאקה
 תטלש התושעלו תילָאהטַאקה תד תובש תא :ותכלממ .ץראב בישהל תֶבָשק
 הז ונבו , איהה תרה יכרב לע ונב דנומ גיז תא ךנחל ליאוה םג , הלחתבכ
 ונאָמ ןעדעווש יבשוי לכ ךא . ןעלַאּפ ץראב םג ןעדעוושב ךלמ תויהל דתעתה
 , הזה רבדב ךלמה לוקב עומש ובא אלו / תילאהטאקה תד תא םהילא בישהל
 רשא הינשה ותשא יכ / תושעל םִזִי רשא איהה המזמה לע ןכ ירחא םחְנ אוה םז
 טִּתַו תילָאהטאקה תרב 2 השפנו רע הטול תד תא הנמאב התיה , ול חקל
 ידי לע ער לב הנָא אל ןַאהאי ךלמהל הנהו , התעדל השיא ךלמה בבל תא םג
 דנומ גיז תא ךא , הילא בוש רוע ףסי אלו ּהָבְוע רשא ירחא 0 קה תרה
 הצעומה תיבב הכולמה ירש ףסאתהב יכ ,איהה תדה יילגרל תובר תוער ואצמ ונב
 ,ןע רעווש ץראב תטלש יהת רע הטול תד קר יכי טפשמ רואל ואיצויו
 םמוקתה , יתינידמ הרוקפ לכבו הרשמב הלחנו קלח שי הב םיקְבדהל קרו
 רשאב ותכלממ ץראב םיכלהמ ול תתל הבא אלו אוהה ץורח טפשמל דנומ גיז
 תא דעוה יכיסנ םהל ורחב זא ,  הב הרושק ושפנו תי ה תה ךיִנֶה אוה
 םחלנ אושל .ןעדעוושב הכולמה איִשנּו דיִגְנְל ךלמה וה דנָאלנַאמרעריזמ לרַאק
 תיב דוס ירשו , הנוילעה לע התיה ורוד לראק די יכ ,הפונת תמחלמ דנומגיס וב
 .- בושלו תילָאהטַאקה תד תא בוזעל םא : הלא יתשמ תחא ךלמה לע ולטנ הצעומה
 וואלםי דַא ל וו תא חולשל וא , ןעדעוושב הכולמה אסב לע תבל ןעלַאפ ץראמ

 ונב



| 
| 

-- 187 - 

 ,(154 ר'ש א'ה) םירכזה אז ַאוו ףאיטסוג ינב לכל םלוע תזחאו השורי
 אלו ךלמה די: הרצק רצק יכ דע לדו ךלֶה ובלה ויסכנו , לַלָר ךלמה רצוא יכ ספא
 ןרק  םירהל ךלמה לוכי אל ןכבו ,ול רשא תוברה תואצוההל ףסכ יִד הגישה
 הנתְנ זאו / םיסכנו ָסְכַל אצומו חַוְר ול דומעי אל םא דובכב השדחה ותכלממ
 םע יכ , לודג שוכרו בָהָל םוקמו בר ןוה אוצמל ךלמל די ןֶאיטַאמרֶאפַערה
 ורוה רשא יפכ השדחה היסנכה תרות לאו רעהטול חקְל לא םהידי וצירה ץראה
 הצעומה ירשו ,ירטעפ סויטנעריולו םיולֶא םיליכשמ םיחא ינש םתוא
 יכ ןעי / (1547 ז"'ש א'ה) ךלמה לא םשוכרו םנוה לכו םינהכה יסכנ תא ונתנ
 תא ומחל רשא המחלמה ימי ךשמב םינָא דה ןימיל ורמע םהה םינהכה
 ףאטסוג ךלמהו .  םתדלומ ץרא תא עשיל תאצל וררועתה אלו ,ןעדעוושה
 לכב םוקמ הל םשיו . ןָאיטאמרָאפערה ינפל ותכלממ ץרא ירעש תא חַתַּפ אזַאוו
 םמירחיו םהיפכנו םהיתואובת תיברמ תא דש תולפתה יִּתָּב תאמו ,ויתונידמ ירע
 , םהה םינהכה יסכנ רשמ םה םג ורשעתה רשא םיתרפאהו .. ותוכלמ רצואל
 םג ולבק הנורחאל רשא םיפָאשיבהו , רואל ותמזמ תא איצוהל ךלמה ידיב ּוכְמִּת
 היסנכה ושארלו הכולמה ירשל ויה , השדחה היסנכה יטפשמ תא םהילע םה
 דוס ידי תחת םיפופכו היסנכה יתרב םג ךלמה תעמשמל םיִרָס ויה ךא , הלחתבכ
 * ((00208813/0716ם) חורה ישנא םינהכה

 התשע רשאכ שעתו קר אמ ע נ א ד םג הררועתה הכו הכ ןיב 8 1
 םג הנומאהו תדה יטפשמב הדמעמ תאו ּהָבצִמ תא ףילחתו ,ןעדעווש
 ןושארה ךירדירפ רשא ןושארה ךירדי רפ , הלשממהו הכולטה יטפשמב
 ד'צר--ג'פר "ה תולובחת שקב , בוטה םנוצרב םעה ינבו םיתרפאה והוכילמה
 1593 - 15% | רבגתהל ודי לֶאל יהת רובעבל ּומָצַע תוברהלו ויִתועּורו ץַמָאְ
 שפוח תתל וינפלמ תוכלמ רבד איצוה ןכ לעו , וביוא ינשח ןַאי טסירק לע
 הזה רבדה יפ לע יכ וקו , ותוכלמ ץראמ רשא םיטנָאטסעטַארפה לכל רוררו
 םעו רפיקה םע תירב תַרָּב רשא ןאיטסירקב םֶחְלהְל ול רוזעל דחי םלָכ ובדנתי
 הערקנ רשא ויתוצרא תכולמ תא וילא .בישהל - הרזעל ויהי רובעבל טספַאפה
 ךלמהו ,םהיתונופצ לע ץעיתהל תזנידמה ירש ופפאתה רשא תַעּב הנהו . -- ונממ
 םיהרזאה לכ םע תחא הקְח םיטנאטסעטַארפהל ןתנ ןושארה ךירדירפ
 הפופכ דוע יהת לבל:תינָאדה תרה תיסנכ תורֶחל השארה ןבא הריו .,םילָאהטַאקה
 לפנתיו ןעגעוורָאנמ ינשה ןֶאי טסירק אצי איהה תעב , טספאפה ירי תחת
 , היבשב חקל יכ דע םוק לוכי אלו פדה ומוי ישק ךא . קראמענָאד לע ברחב
 אלו הנש הרשע שש וכותב בשיו ,םֶמְש לֶדנמ יכשחמב והבישוה ךירדירפ ךלמהו
 היה רשא ןענעוורָאנ ידלימ (נרעווצ) םיִדָמִגִה דהא ינפ תא םא יכ םדא ינפ האר
 ישילשה ןאיטסירק ןב ישילשה ןַאִיטסירק ימיב :, אוהה תומלצ לדגמב ומ
 ש'יש--י'צר אה וכ דע .קרַאמענָארב השדחה היטנכה הרבָנ ןושארה ךירדירפ

 184-155 רע הטול תרותב וקבד היבשוי תיברמו , ץראב תמלש התיה
 ודנעיו



 = תלשממה יטפשמו תדה יטפשמ לכו , תויפאנידנַאקסה תוכלממ שלש לע תומוצע
 = .ךלמה (סמזופוופמ !1) ינשה ןאיט םי רק . הצקה לא הצקה ןמ ןכותב וכפהנ
 = .ץֶמּו רוכא היה , (גינָאקסנָאינא עטצעל רעד) רַאמ לַא ק תירב ילעבמ ןורחאה
 - .םיתרפאה פא וב הרח ןכ לע , ןודז.תרבעב וידבעו וירש תא ץצוריו ץעריו , ץירע
 ץראב .םג ררָמה שא תבהלש הצרֶפ איהה תעבו ,רשק וילע ורשקיו תונירמה ירשו
 איר) רַאמלַאק תירב ילעב ּוצּופָנ זאו ,קרַאמע נָאד ץראבוןעדעווש
 ינפמ השרגנ הנשיה היסנכה םג , םנתיאל רוע ּובָש אלו (רַאמלַאק ןָאפ ןָאינַא
 ידי לע.ןהה תורומתה ואב ן] ע ד עו וש ץראב . -- הָמָשְל יִהְַו השֶרִחה היסנכה
 בל ץימאו םינוא בר ,  בבל םכָח ךא םימיל ריעצ שיא ,ָאזַאו ףַאטסּונ
 טילשיו איהה ץראהמ הנשיה היסנכה תא שרג רשא ןושארה היה אוה ..םירובגב
 ואצי ויצלתמו , הבותב השָרח ה כל ממ דסי םג , היתחת השדחה היסנכה תא
 עזגמ .רָטח היה אז ַאוו ףַא טסּו ג . תובר םיִנָק םש וכלמ רשא םירידא םיכלמ
 ,ןעדעוושב בר לשממ הלשמ רשא ) ערוטס תתפשמ , המרה התפשמה

 םע ותוא חקל ינשה ןַאי טסירק ךלמה . וילע םג החג התרובגו התמכח חודו
 ךא . רמשמ וילע םשיו קרַאמענָארל והאיביו ןעדעווש ץראמ תובורעתה ינב רתי
 קע בי לל אוביו חרביו חָּפַמ רופצכ טֶלָמִיְו וריב וצפח חילצה םיטעמ םימי ץקמ
 םליחבו םפסכב ול רוזעל ותוחיטביו םהיפנכ רתסב והריתפה אוהה םוקמה ישנאו
 קיה רשא איהה הנשבו , ץירעה ןַאי ט סי רק ףַבִכ ותדלומ ץרא תא ליצהל
 חגרת םויל םשירקיו הָחְבְטְל ןאצַּכ םל א הק אט ש ינב יליצא תא ןאיטסירק
 הנשב :/ אוהה רזכאה ךלמה דחפ ינפמ וגומנ ץראה יבשוי לכו (1590 פ'ר א'ה)
 יבאלמ והואצמ ולגר ףכ ךרדמ לכ לע ..ותדלומ ץרא הֶצק לא ףאטסונ עיגה איהה
 ןאיטסירק חלש רשא .םיער יכאלמ תחלשמו , ובקעב וזחַא םיחפ תובבר , תומ
 ,תתשה ןיבו וניב עשפכ היה דעצו דעצ לכ לעו ,ךשֶח ילב והופרר ,ּומָדְל בוראל
 , ער לכמ רַמָּמְשַהְל ול ורמע ובל ץמאו ותרובג םג ,  יה ותוא ליצה םלָּבמ ךא
 ישנא םג םירזוע אצמ הנורחאל יכ דע ,הָרְתְסִל וילענויה ותדלומו וצרא ישנא םו
 שארב . (1591 א'פר א'ה) (0ג16אַזָממ) שפנ יִרָמּו םיזעה ןופצ יבשוי ןיב ליח
 תא הָּכִה + ןּולַאפ תא רכל ףורגא ילעבו (עטעטרַאהעגבַא) םיִשְקָנ םיִרָבַא ידודג
 תא שופתיו ןטב ירדח תוכמ ותירב ילעב  תואבצו קרַאמענָאד ךלמ תואבַצ
 םינומהו , הנידמו ריע לכ האלמ ותלהתו ץראב ומש אצי הרהמ דע . ַאְלֶאזְפִא

 תא השעי רשא ויתומחלמ לכב ול רוזעל ובדנתיו םיִרְבַע לכמ וילא ּורהָנ םינומה
 = בר ףסכ ול ונתנ קע בי ל יחרזאו . םתדלומ ץראב רורדה רוא ריאהל ןאיטסירק

 - תא .בוזעל םינָאדה בצמ לע ופכא תא ריבכה זאו , בורל קשנ ילכו ליח ישנא םג

 ,[ע דע ווש ץראב ך למ ל רחכנ םָאנג נע ר טס ב םע ישאר ףסאתהבו,םמוקמ

 התיה אל הלחתב הנהו .הריבה םלָאהק אט ש ירעשב אוביו ודוהב עסנ זאו

 - .בשי רשא ךלמה תא םהל ורחב תונידמה ירש קר , ןעדעוושב הש ָרי הכולמה

 -  תכולמה תויהל רֶמא ן"ראה יליצא לכ ורמג הנש םירשע תפוקתל ךא , םהיניעב
 השורי
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 יב - שאה דקומ ךותב העש יעבר תשלש יח רעטטעצֶאלגמ רע פ ָאה ףֶאשיבה =
 לע רלו הָמיִלְמִה תַלָל הָרָה השא . שאב טעמ שעמ ותוא תולַצל ּווַצ םיטפושה
 , הבהל דימ רליה תא לוצהל רהמ (עגרעש) םיצירעה תרעמ דחאו , שאה תרודמ

 , -- .דחי מא םע ףֶרָשְהְל שאה לע רליה תא ךילשה טפושה תוצמ יפ לע ךא =
 הזע הגות , םויו הליל ּהְּתַהְעְב הער חור , איהה האטחה הּבְלמְּב הָיוה יה די ךא
 םֶצּועְו הסעכו החיש בורמ יכ דע , הנמט העקנ הלעב פיליפ שפנו , הברקב הננק
 אוש תוקת התוק רשא אוהה עגרבו , ועיגה לואשל הייחו השפנ רפעל החש הנוגי
 תילָאהטַאקה תד ןרק תא םירהל הירחא האסכ לע בש רשא רָצע שרוי ןב רילות יכ
 ט ע בָאזילעו , -- הימי ימרב תַמִּתַו היריצ הילע וכפהנ אוהה עגרב , דוככב
 הטעבאזילע | שעתו םירוסאה תיבמ זא האצי ןעלרוב הנח תב התוחא

 ג'סש--ח"יש א'ה המע ב אז ילע התיה התורלי .ימימ יכ ,  דנָאלגנעב הכולמ =
 198-155 ונרתשה  תומוצע .תואלתו תובר תוקוצמ :/ אלכה תיבב האולכ 98

 ברח הפפוע ,הכולמה אסכ לע םי רט הבשי רשא םימיה לכו , הראוצ לע ולע
 לכיה רואב םירוסאה תיב יִּבָשָחַמ תא הֶריִמַה םאתפ הנהו , דימת הינפ לע תומה
 ץרא תבלמ תויהל ךלמ אסכ תופעות לע הָתְלעּוה הרצ רוב תיתחתמו , הכולמה
 הריבגמ תילָאהטַאקה היסנכה תא הריסה איה . םיִרָצְמִהיִלְּב תטלש טולשלו הבר
 םג , רראודע הב ןקת רשא תונקתה יפכ תילגנאה היסנכה תא .היתחת .םשתו
 היסנכה תכילהב םג תֶרָבִג .יהתו / התניב חור יפכ ןהילע תופסונ דוע הָמָש
 רשא םהה הערה ימיו המוהמ ימיב דנָאלגנעמ וסנ רשא םיברה םישנאהו , תיתדה
 לכ ךא .. הטעבַאזילע ךולמב םצראל התע ּובָש =, הכולמה אסכ לע םירמ הבשי
 ראשנ  היתוכילהו היטרפ לכב ןיוולאק תרות לא הכלמה בל תא תוטהל םלָמע
 היסנכה לע םג תטלש תויהל ץופחתו הלשממה רובכ ירחא הפדר איה יכ , לעמ
 תילגנאה היסנכה תולפת יתבב רשא העפיהו תראפתה תא התבהאבו , תיתדה
 תויכשמ ּואָרְי אל היתולפת יתבב רשא ןיוולאק תיסנכ תא התזב , היגהנמ תרדהבו
 םישנאה תוארכו . םיטושפ םיגהנמו ןויקנ םא יכ ןיע תב ירמחמ ואצמי אלו בבל
 תילגנאה היסנכה לעמ ודרפנ , תבשק ןזא םתלאשל התטה אל הכלמה יכ םהה
 םינהכ רבָחו םינקז דוס םהל וב םג , ןיוולאק תדכ תדהוימ היסנכ םהל ּודְסָיְַ
 יתבב . םהה םינפואב היחה חור ויהיו היסנכה ינפוא לכ ובס םהיפ לע רשא

 תונומת םג , םלצו תינבת לכ אָצִמי אלו , הנומת לכו למס לכ הֶאְרִי אל םהיתולפת |
 עושעש לכ םהל בָשָחִי םתד יפ לע יכ , םכוהמ ומירחה ןרוסי יוישו הצילמב רשא
 הרבע טבשב םהיראוצ לע .ופדרנ הרהמ דע ךא . האטהו עשפל גונעת לכו ןועל
 תא תואנקלו םתד זועמב קיזחהל דוע ופיסוה םהו . לוכאל ויהו קיצמה תמחבז
 םהיפדור ינפל הפולש ברחבו הפושה עורזב בציתהל תחא הדְגַא םלכ ושעיו התאנק |

 , רנָאלגנעב םֶתיִּתִח ונתיו המוצע הגלפמל ויה םימיה תוברבו , םתר יפרָחמו
 . איפַאנידנאקס תוכלממ שלשב ןָאיטַאמרָאּפערה 6

 תורומתו תובר תופילח ורבע םירצונה תריפפל הרשע ששה האמב 8 0.
 תומוצע
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 .םי רמ החיטבה רשא ירחאו , ותומ ינפל הָוַצ רשא סָכלַמ ךירנייה תוצְמ
 < דחא הפ רֶמא ּורְמְנ / ותנומאבו ותדב שיא שיא תכלמ םעה תא .עירפת לבל
 = .דאמ ץיִאָה .דנַאלרעבמוהמרָאנ גָאצרְעההו . -- םהילע .התוא ךילמהל
 = תוזָחאו , הכולכה תא לבקל ול הרתעְנ רשא דע ּותָלַּכ ייארג אננַאהָאיב
 < םירשה ךא . * ! אננָאהַאי הכלָמי : רמאל ן א דנ ַא ל תובוחרב לוק וריבעה ויערמ
 ראדו סיומ = םיטעמ םימי ירחאו ., םירמ שארב הכולמה רתכ ּומָש םעה לבו
 חייש--ג'יש א'ה לכו ,ןָאדנָאל ירעשב הרוה תראפתב איהה השדחה הכלמה האב
 1553-1555 | םורמ הבלמה יתתי + וארקיו ךלט תעורתב הינפ ומרק םעה
 ותצע ישנא לכ םַע ויערמ תוזָחאו דנָאלרעבמוהטרַאנ שפתנ ןכ ירחא . + 1 םלועל
 הרי רשא הנידעהו המימתה ָאננַאהַאי םג .. םעה לכ יניעל ָּבִטַמ תַמָּב לע ּותְמּוהו
 רובל וכלשָקו .הירוענ לעב םע השפתנ ,/שדקה ירפסבכ ָאטַאלּפ ירפסב הל בר
 ַאננָאהַאי .  גרוהה.דיב חבטמ תַמָּב לע םה םג ּותמּוה םיטעט םימי ירתאו ,אָלָּכ
 דָּהַתַו חָבַטְל הלָבוה ,  םימי הרשע הכלֶמ ירחאו , הנש הרשע עבש תב התיה
 -- הלואש הימי ימדב

 אסכ ה התבשב יכ , התחֶטבה תא הרמש אל םירמ ו 4 5995
 איה יכ = , ּהָנָּב לע תילָאהטַאקה תד תא בישהל הישעמ תישאר התיה הכולמה
 רשא היאנשמ לכ תא אָנְשֶתַו , הב הקבְר השפנו איהה תדה תא הנמָאב התיה
 תרז יפ לע .  תוערו תובר תורצ ּהָמא .אניראהטַאק םג איה הלבֶס םדי תרגתב
 לכ ירתא רעְבְלּו , ָהיֶשְרָשִמ תילגנאה היסנכה תא תּואשהל התוצ טנעמַאלראפה
 הָמיִלָשַה טספַאפה תא,תירצונה היסנכב ך/'] דרָאודע ןקת רשא תושרחה תונקתה
 ּוהָתַמָש רשא , על אפ לאניררַאקה תרבחבו , הנושארככ תיתרה היסנכה לע
 םיטנַאטסעטַארפה לכ תא תירכהל ליח התשע , ירוברעטנַאקמ ישארה ףַאשיִבל
 ובציתה רשא םיפָאשיבה ,  הנשויל הנָשיה היסנכה תרטע  ריזחהלו ץראה ןמ
 ר עממַא רק לודגה ףַאשיבה , םדמעממ ופרה: ,הירחא תואלמל ּונאָמיַו ההארקל
 ןלעוה הכלממה ירע לבבו , םעה לכ יניעל שאב ופרשנ , ורוס יִתְמִמ םינהכ ינשו
 יתבל ךלה אל רשא שיא לכ .. םתדל םתאנק ללגב שא ידקומ לע םיבר םישנא
 ץראמ ּוסְנ םינומה םינומה . תימהל ותד תהא , ללפתהל םילֶאהטַאקה תולפת
 -  תליאוה רשא ירחאו ,םשפנ תוממ טלמל ץייווש ץרא לאו זנכשא ץרא לא םתדלומ

 = תח תאנק םיאנקמה ישארמו הנומאה זע / ררפס ךלמ פי לי 5ל אָשְנִהל םירמ |
 = ףותא םיגוסנה םיטנָאטסעטַארפה לכ תא ףאב ףודרל רוע הפיסוה , תילֶאה וטָאקה
 .רשא תוארונה תוירזכאה תא ונרכזב ונשאר תרעש רמסוו ,  איהה תדה ירחאמ
 ףרעניררַא ג : םתומשב םיבוקנה םיפָאשיבה ! דנאלגנעב איהה הכלמה -.הללוע
 וללעמב םתד תאנק תא הכלמה יפ לע ואנק רשא םינחכה ישארמ ויה רע ננָאב
 תובר םימעפ טָחָש רעגנָאב . תומויא תוורזכאו תוצירעב התמקנ תא ומקניו חַצָר
 - = 'חורודמ לע ודובכבו ומצעב םכילשה וא ץתילָאהטַאקה ותד ידגנתמ תא ודי םצעב
 < ממ ילבח תא תוברהל שעמ טעמ ופרש | , םיפרשנה םישנאה תא , שא

 < | ףאשיגה
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 ףורריו תדה תאנקו םקנ ידגב שבל טעזרעמַאסו םימיה וכרא אל ךא , הדעב ןנְמ

 םעלבל םב ותוא תיסה רעממַארק יכ , תילָאהטַאקה תדב םיכלוהה לכ תא ברחב

 די קזוחב ץחלְנ , הנש הרשע םיתש ןבכ ריעצה ךלמה ררָאודעו / םייח לואשכ
 / םילָאהְטַאקה תדעמ םיבר םישנא תימהל הדוקפה ירפס לע ומש תא םותחל
 התומת ינב יִמָד יכ ורמָאב ומש תא הזה רקיהו בוטה ךלמה םתה שילש תועמרבו
 וצרפתה רשא תודחא תוופָנ . יקנ ואסכו אוהו , רעממַארק שאר לע וללוחי םהה
 תא םהילא בישהלו תילָאהטָאקה תד זועָמב קיזחהל וצמאתיו םהה םיטילשה ינפמ
 ידי תחת ּוסְּפִרְתַה רשא דע תמקונ ברחב ּופְר , םרימ וחקל רשא תולפתה יתב
 ּוכְנֶח רשא רעממַארקו טעזרעמַאסו , -- ּומָדיו םֶהיִנָשְב םרשב ואשיו הלשממה
 שיאבהלו םחקל ובל לע ףיטהל םתֶפש ּוכשַה אל / םכרד יפ לע ריעצה ךלמה תא
 וברקב ּושיִרשה יכ רע םילֶאהטָאקה תסנכ יטפשמ לכ תאו טספַאּפה תא ויניעב
 טעורעמַאס תלשממ ךא . -- סומזיצילָאהטַאקה לאו טספאפה לא תֶוָמַכ הוע האנש
 םיצעויהו םירשה וילע ורשק הרהמ דע יכ , םימי ךראל אל וע ןומלשו בורקמ
 ,ומכש לעמ ותָרַָשמ תא ריסהלו ותלשממ תא בוזעל וילע םהידי תא ודיבכיו , רשק
 לפנ יכ רע , תֶוָמ טפשמ וילע וצרח הנורהאלו , םירוסאה תיבב והומש ןכ ירחא
 :מוהטרָא נמ גָאצרעהה םמורתה ותְלְּפַמ יעָמ לעו ,ויאנקמו ויאנשמ ברחב דודש
 הואתה וניאגו ותואגבו , בבל בחרו םיניע הבנ היה הזה גָאצרעהה .דנַאלרעב
 ךלמה בל תא הטה ןכ לעו , םלוע דע עְרַז לא דנאלגנע תכולמ תא בָסָהְָל הואת
 יכ ותומ ינפל הוצ רשא ויבא ךירנייה תוצמ תא תונשל תֶומל טַמּו הלוחה דרָאּודע
 אסכ לע בשת תילָאהמ אקה תדב תקזחמה אנירַאהטַאק תב םירמ
 תא הרבע טבשב ףודרת איה יכ וילא ורמָאב ,  דרַאודע .ירחא הכולמה
 םג ,ץראב תַטְלַש םישת תילֶא.הטַאקה תד תאו ,םיטנאטסעטַארפה
 , הכולמה אסכמ ןעלוב הנח תב ט עב ַאזילע תא םירחהל ובבל תא הָטַה
 הכולמה ערזמ םא קפשב העות ובל יכ םימעפ תובר דיגה ךירנייה יכ ןעי
 ריב הכולמה תא תתל םא יכ ול בוט ןיאו -- התרוה השיבוה יכ -- איה
 תאו , הריעצה ךירנייה תוחא קלָאפפּוסְמ ןינָאצרעהה תב יִארג ַאננַאהָאי

 וקיו ,השאל ּונָּב ייאלדּוד ררָאפליאּוגל הזה גָאצרעהה ןתנ איהה הנידעה המלעה
 הכולמהו ,ּהָמשְּב ץראב ודבל אוה ךולמי ,הכולמה אסכ לע איהה ותָלַּב תבָשב יכ
 ותויהב דרָאודע ריעצה ךלמה עו הלאה םירבדה ירחא . -- וירחא ותיבל בוסת
 ג"יש א'ה) הכולמה אסכ לע םינש עבש לַצַכ ורדונתה ירחא הנש הרשע שש ןב
 ותוקתו ותחלצה רחש עקבְנ יכ דנַאלרעבמוהטרַאנ גָאצרעהה ןימאה זא / (3
 , אוה רחב רשאכ ורהָב אל םעהו םירשה יכ ! םראה הארי רשאכ אל ךא , האב
 זועה ירה תופעות לע ונוימד חור והביכרה רשא תעבו / םתא התיה תרחא חורז
 ירשה . םייח ועלָּבל היפ הרעפו וילגר תחת השפנ לּואָש הביחרה , הרשמהו
 ג /( הלשממהל הזעה ותָבהאו ובבל ןואנו ותואג ללגב ותוא ואנש םיתרפאהו
 תא ללְחַמ וארָי יכ , הכולמה תודוא אוה ץפח רשאכ וצפח אל םיטנַאטסעטַארפה

 תוצמ
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 |, -,לומת ויניעב הרשי רשאו ; םירקבל תושְרח םישנ תדמָחב הָתְוִא ושפניכ ,זיניעב
 | רשא השרחה השאה לע םג םירבד תולילע םש ןכ לעו , ותרחמל הב ושפנ הָצְק
 אניראהטאק תא שרג רשאכ וינפ לעמ התוא שרגיו תותירכ רפס הל ןתיו , הב רחב
 הגנעמהו הפיה המלעהל קשִחה שא ובלב הרעב היחולש ירחא . הנושארה ותשא
 תא רוסהל הָוצ םימי םיתנש ץקמ ךא /  השאל ול החקיו דרַאווָאה אניראהטאק
 הבהואל הבהא תותובעב הרושק השפנ ויניע תואר יפל יכ ןעי , הילעמ השאר
 אל תאזה םעפבו , ותָבִהֶא הפסי וירדח ךלמה האיבה רשא ירחא םגו ו ןושארה
 .-- הבהאמ ירחא ךלתו איהה הפיה השאה וב הדגְב תמאב יכ ,האורב ךלמה הגש
 ושפנ הבהאש רָאָּפ אניראהטַאק תא ול תקיו / ןח תשא בוהאל ךלמה דוע ףסויו
 הועה התאנק ללגב ברח :יִלֶא הָיּופָצ התיה איה םג ךא , (1542 ב'ש א'ה)
 התמרעבו התמַכְמב איה םלוא / תמה ןיבו הניב היה עשפכו ,ןָאיטַאמרַאפערהל
 ץירע םיבלמב רוע םק אל ןַאיטיִמָארו ארענ רפיקה ימימ . השפנ תֶוְמִמ הליצה
 ורְבַמְתַה ּורָשבּו ובבלו , םדא יִמְדְל הֶאְמַצ ושפנ רשא הזה ךירנייה ךלמהכ רזכאו
 לעו יוג לע תֶוָמ תֶּמַחו תוצְלפ ץיפהל קר ויה ויתומזמ לכ , םישנ תדמחו םיִבָנְעַל
 ותולחב םג יכ רע ,םר ךופשל קר וננוכ ודי יִבּתְכַמּו והיפ ירמָא לכו , דחי םרא
 .םיבר םישגא לע תֶומ טפשמ ץורחיו וינפלמ תוכלמ רַבָד איצוה/וב תָמ רשא וילָה תא

 הָנְנע הָנְבְש 1547 ץ'ש א'ה תנשב) ינימשה ךירנייה תומ ירחא 8 6.
 היסנכה תוכילהב תובר תוגלפל וגלפנ היבשוי יכ , רנאלגנע ינפ לע םיִזיִזַח תה
 / םד האָלַמ ברח האשנ התוחא לא השאו , הנידמה יטפשמ תוכולהתב םג תיתדה
 תוירזכאו ובבל תוצירע לכב יכ ןעי , ךירנייה תומ לע םעה שפנ המגע יכ רע
 ,-- ץראה בֶרקַמ ברקו המחלמ ןישחל םולש ה ריב קיזחהל ערי ושפנ
 "1 רראוע \ .רשא ,ונב דרָאודע היה , הנורחאה ךירנייה תוצמ ייפ לע
 יש--ּו'ש א'ה  אסכ לע בָשָי רשא רצעה שרוי ,ראמי ם אננָאהֶָאי ול הדלי

 1547-1995 ;  (םינש רשע ןבכ ןטק רענ זא היה ררָאורעו) וירחא הכולמה

 אנירַאהט ַאק ול הדלי רשא ותב םי ר מ ל ותוכלמ אסכ תא ךירנייה ןתנ וירהא
 טעבַאז ילע ל הכולמה טפשמ תא ןתנ הירחאו , הנושארה ותשא תינָאגַארַאה
 הכולמה טפשמ תא ןתנ ןהירחאו ..הינשה ותשא ןעלוב הנח ול הרלי 'ושא ותב
 - אפ ןינָאצרעה ןכ ירתאו , תפרצ תֶכְלְמ התיה רשא) הריעצה ותוחא תונָבִל
 ךירנייהו ..ותוכלמ אטבב הלחנו קלח ןתנ אל הריכבה ותוחא ינבל ךא , (קלָאפפומ
 .(הט אך סט 5 ש טנע ג ער)םירש רשע השש ריקפה,תומל וימי וברק יכ ותוארב
 = 240816 ץ]) רראורע םשב ץראב םילשומ תויהל הרשמה תא םֶמְכַש לע םשיו
 "ירש שארב . ורבל הכולמה ןסרב קיזחהל חכ וב יהיו לדגי רשא דע ןטקה ונב
 'םג , .רראודעו םא רוד ט עז רעמ ָאס גָאצרעהה ססונתה , םהה הכולמה
 .(201600) הסהמו ןגְמְל לע םקֶה רשא טעורעמַאסו . רע מ מ ארק ףאשיבצרעה
 :ורבל ררוש יהיו , הלשממה ףקות לכ תא וילא בֶסיו הרהמ דע אשנתה ,רנָאלגנעל
 .תויהלו תילגנאה היפנכה תא ֶסיִל ודידי רעמ מַאר קל די ןתנ םג ץראב

 | | ןגמ
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 תרשמה התאי ךלמהל קרו תילגנאה היסנכה לע ררתשהל הלחנו קלח לכ טמא
 הלועה יפכ תירצונה היסנכה ירדס תא הנָש ,/ הלא לכ ותושע ירחא , -- תאזה
 םישעמב רי ול תתל הבא אל רשאו , ושפנ תַוא תא תואלמלו ותבוטל וחור לע
 יתבו  תולפתה יתב תא סרה ודי תרגתב .. דאמ תוארונ תוירזכאב רפי , םהה
 :ולבס תוריזנהו םיריזנה םינהכה . םילֶאהטַאקה ירי וננוכ רשא םיברה טלקמה
 קלח םג , השרומל ךלמה ול חקל תולפתה יתבו םינהכה יסכנ לכו / בער תופעלז'
 םילאהטאקה שודק טעקעב רבק ..ויניעב ןח ואצמ רשא ורצח ירשלו ויטירסל םתוא
 תוצמב הסשמלו זבל / הסלקלו הפרחל היה ,.בהז ידעב ראפמה חבזמו ּותַפָּכ םע
 תכרעמ לע ּולעוח , רע ה ט ול תרותב םג טס פא פה תרותב םיכלוהה , ךלמה
 הכרעמה :יצע .תא םב וריעְביו שאה תא ותיצה םהישדק ימלצ יצעבו , םיצע
 וציו הנשיה היפנכהמ םיבר םיטפשמו םיקח ךלמה ריתוה תאז לכב ךא , -- איהה
 ,רעהסי פאוה אלה,םילגנאה ינועב דבכגה ףַאשיבה,דאמ םתוא רומשל ומע לכל
 ,(םייהדנעגרינ) ַאיִּפְטַא רפס רבחמה לעב םּורֶאמ פַאמָאהט ללהמה ריכזמהו
 תושדחהל םרי תתל םִנָאמ לע ךלמה תוצמב (עטסירעגטולב) ַָּבְטַמ תַמָּב לע וגרהְנ
 השע רשא םישעמה לב תא טספאפה עומשכ יהיו , היסנכה יטפשמב השע רשא

 שאר לע םרתה םער יִזַח תא ליִטָה ופא תורחבו , והמח שאכ וב רעבתו , ךירנייה
 אוהה עגרב וילע לֶטּוה אוהה זעה םרחהו , ודופ יַתִמּו וירי .יכמות לכ לעו ךלמה
 ךלשיו םהיתולפת יתב תא סרה.רשא לע תינופצה דנאלגנע יבשוי וב ודרמ רשא
 ישנאו םינהכה ובציתה םהה םידרומה שארבו , םהישודקו םהישדק לע םיצוקש

 שופתל וצי ךירנייה ףאב ןשע הלע זא . ןומהה תובלב דרמה תוקיז ורזאיו חורה
 טספאפה םרח תא וריבעָה רשא ויבורקו ע ל א פ לאנירראקה יבהוא לכ תא כב
 ידיקפ תאו , שמשה יניעל חבטמ תמב לע וחצרֶנ וא םיצע לע ּולָתַיו . ץראה לכב
 םתנוהכ .ירגבב .רפא (רערירב רעטסָאלק) .טלקמה יתב יריזנו \4עְופ) םינהכה
 . חבטל םעירכיו דרשה ישובלו

 זע רתיב ועדונ ושפנ תואתו ובבל תוצירעו הזה זעה ךלמה תוירזכא 8 7.
 ַאניִראהמַאק תא הביאב ףֶדֶה רשא טעמכ : . וושנל ללוע רשא ויתולילע יפ לע
 הנהו , לואש ירעשל הודיעצה היתוקוצמו הנובצע בור רשא , הנושארה ותשא
 ותוצמ ייפ לע גַרְהִּתַו חָבְמְל הָלְבּוה , הב קָשֶה רשא הינשה ותשא ןעלוב הנח
 .םירז לע בגעתו וב הדגב איה יכ ורמָאב ,(1586 ו"צר א'ה) הירק תוימוה שארב
 לא ויניע אשנ אוה קר , לעַמ וב הלעַמ אל תמאב יכ / הנוכנ והיפב ןיא ךא

 תי ו םימיל הריעצ התיה איה יכ , ובבלב היפי דומחוו רֶאמיִפ אננַאהָאי <
 ןעלו ב ה נח תא ווחַצְר ירחא תרחמה םויבו , הנירעו הֶּכַר , הארמ תפיו ראה
 םימי תמתו  ּהָּבאַב הפטקנ איה ךא . רֶאמיס אנַאהַאי םע וותְלּולְּכ גַח תא גְנֶח
 . (1587 ו"צר אה) גומה הָפְרּו שלחה הָנְּב דרַאּודע תא התדל ירחא םירחא
 המשו זנכשא ץראב םיאישנה דחא תב תיעיבר השא רוע ךלמה ול חקל ןכ ירחא
 ןח האצמ אל איה ךא . (1588 ח'צר א'ה) (חתב ץטמ 01600 ער עלק ? כה

 ויניעב



 לנ לכו , 0 הלפנ הערב 0 היסנכו , תרק ימורמ יִּפַג לע ּועיִרַה
 - םילָאהטַאקה לע םפא תורחב ףהה םיחצנמהו .םיניוולַאקה ידיב ולפנ היתולפת יתב
 ּורבָש ,םינהכה טלקמ יתב תא וצתנ , םהיתולפת יתב תא וסרָה ,שפנב םהיביוא
 , ןמא ירי השעמ םתדמה תויָכָש לכ תא ּודְּבַאְיַו םיקיתעה םהינויצו םהיתובצמ תא
 רנָאלטטָאשב איהה היסנכה .םשפנ ןדזּב םהל וזזב בבל תויכשמו בהזו ףסכ ילכ לכו

 ולהקנ הינקז יכ ןעי , 0 ) םינקז תֶלְהִק םשב ןכ ירחא הארקנ
 תרבג דנַאלגנעב ךא . םהיתונופצ לע ץעיתהלו רוס קיתמל םינמזמ םיתעל דימה
 םש וגלפנ תאז לכבו , השרחה היסנכה ילעב לע םילָאהטַאקה םיפָאשיבה די
 םהל וכלה , דנאלגנעב םינענו םיִשננ םתויהבו . , תובר (ןעטקעס) תונלפל
 , םהישרש ּובָה תישפחה ץראב םשו (אקירעמַאררַאנ) תינפצה אקירעמאל
 . ירפ ושע ףא ותילצהו ולדג

 .: תילננאה : היסְנכה תישאר (פ
 ; רעהטול תרותב םיכלוהה לכ הנושארב פדרו דנָאל ננעב 8 6.

 ךירגייה 11[ ךי רנייה ךלמה יכ ,םּוק ולכי אלו ותוד , חבטל ּונַנ , ּומְרִתַה
 י'ש--שפר איה .םפרריו האנש תילכת םתוא אנש ([16םז16 1/111) ינימשה
 = 1909-1907  ,רע הטול דגנ :ןודמּו :ביר רֶפַפ בתכ םג , םֶד האלמ ברחב
 - ללגבו /  הנומאהו תדה ינינעב םיעשפו תונוע וולע לופטיו / וינפ לע וכרד חיכויו
 רכש ול םֶלָשיִכ דע ןוצר ונממ קפיו טספאפה יניעב ןח ךירנייה אצמ הזה רבדה
 . .. (סנעביולג סעד רעצטישעב) +תדה ןנְמי םֶשב ּוהְנְכִיַו / ותדל ותאנק דעב בוט

 הָּבְסַה יפ לע הזע האנשל הכפהנ טספַאפהל ךירנייה תבהאו םימיה וכרֶא אל ךא .
 תחוד וירוענ תשא אני ראה טַא קל תותירב רפס תתל ץפח ךירנייה . תאזה
 לע ובבל ּוהְּכַה יכ ןעי ,  (ויחֶא רוהמרַא תנמלא) ישימחה לרַאק רסיקה (עטנַאט)
 הב הֶקרֶז הָביִש רשא ללגב דוע רתוי ךא ,  השאל ויחא תשא תא ול חקל רשא
 , ראמ רַאּת פיו םימיל הריעצה (\חמ 1טֶצַח) ןעלוב ה נח ב הקשה ושפנו
 - ול תתל (616ז008 \"11) יעיבשה פנעמ על ק טספַאפה ינפ תא הלח כ לעו
 - ךא ...(טספַאּפה ייפ לע םירצונה תדכ) ותשא ַאנירַאה ט ַא קמ רָרְפֶהְל ןוישר
 . ו וב הרעב ותמחו דאמ ךירנייה וילע ףוצקיו , ותלאש תא :ול ןתנ אל סנעמעלק
 . 'םג , תורחא תוצראבו וצראב המכחה שרדמ יתבב םירומה ישאר יפ תא לאשיו
 \ םירמא ול ובישה םהו , הזה רבדה תודוא לע , ןידו תד יעדוי הנידמה ימבח תא
 !, תֶרָכ אלש ול הקל רשא ותשאל תותירכ רפס תתל הקרצ ול שי יכ דחא הפ
 'שדחה ףַאשיבה , רע ממ א רק ס א מ א ה טל הוָצ םהיפ יטפשמ לע ונעשהבו
 . וינפמ אניראהטַאק תא שרגיו ,  אוהה תותירכה רפס תא בותכל ירוברעטנַאקמ
 < / הבהאל הב קַשָח רשא םישנב הפיה ה נח תא השאל ול חקיו (1533 ג'צר א'ה)
 , היס נ כה ש אר תויהל לע ותוא םיקהל (סורעלק) םינהכה רבח תא ץחל ןכ ירחאו
 \ ירש רוס לעו , (1584 ד'צר א'ה) (עכריק ןעשילגנע רעד טפיוהרעבא) תי לגנאה
 א יכ םטפשמ רואל ואיצוה רשא דע וחי תא ריבכה (טנעמַאלרַאּפ) הכולמה

 4 טספאפהל



 א. -

 םיחרזאה תובלב םא יתלב שרש איהה הרותה התכה אל ןכ לעו , הלאכ םיברםירבד
 . רפסמ יתמ םא יכ הב ורתב אל היליצאו ץראה םע םּורָמִמ ךא , ינוכיתה בָצַמַהִמ

 תפרצ ץרא לא ןיוולאק תד האצי ףנעג ריעמ % 5.
 םיבר םישנאו , תוכורבהו תורמחנה הירע לכב םש הַנֶּתַו תימורדה
 תובר םינש המחלמ תושעל םדי לאל התיה יכ רע הריב וקיזחה דאמ םימוצעו
 לע בר ןמז הָסָּפ תפרצ ךלט םג . הנשיה םֶהָיִסְנְכ םעו תילָאהטַאקה תד ילעב םע
 ודיבכה יכ דע , ץראב טילשי ימ תאו הנפי תויסנכה יתשמ ימל םיפעסה יתש
 אַצָי זאו / תילָאהטָאקה היסנכה יפנכ לצב תוסחל וילע םרי תא הנירמה יטפשמ
 םיפיטמה/ותכלממ ץראמ (הנקתמה) השדחה היסנכה תא רַעְבְל וינפלמ תוכלמ רבד
 לכל התכות רפומ תויהל םע. לבק שא ירקומ לע ּולע , יולאק תרות תולהקמב
 וּבְה , ּושָרּוג ו ןמ , םהיראוצ לע ופדרנ היתוביתנב םיכלוהה לכו ,הב םיקברה
 . -- םהידנמו םהיפקות ידי תרגתב המוקת םהל התיה אלו , ןטב ירדח תובמ
 ירחאו , הלָפשה ץרא לא אוהה תדה הצרפ ץייוושו תפרצ ץראמ
 ץראב רשא תינופצה תופָנב הלגר ףכל חונְמ האצמ תורְבכ תומחלמ
 תנשב היסנכה תוגְלַּפ רָבִר לע הצע קיתמהל םינהכה ישאר רופב,(דנַאללָאה) איהה
 םיבוקנה) ןיוולַאק ידימלת וצמאתה,(דֶאניִס רע טכ ערט רד ָאר) 1618 ח'עש א'ה

 וינטוש וילע וסימעֶה רשא הָמשַאָה תא םֶרּומ לַעַמ לגל (םינָאיניִמרא םשב

 הָרָסּומְל םֶש רשא .(640]188/1008(278665) הטו דקה הרָז גה תודא לע
 , תערו תוצעומב םהה הבירמ ימ תא קיתמהל זוע לכב ורתחיו , השדחה ותרותב
 םהה םינהכה ישארךא .. הנקְתמה םֶהיְסְנְּכ לע תונידמה ירש תא טילשהל וצפח םג
 תמקנו םתמח תא ּולָכִיַו , הצרא םהירבד .לכ תא וכילשיו תבשק ןזא םהל ּוַה אל
 דחאה םש רשא , ךיוולָאק ירימלתל .רשא םהה  םירבדמה ישאר  ינשב
 ינשה םשו ., הישות ברו הנידמה תמכתב םכת שיא ,רלעפענַארבנעדלֶא

 , הלפשה ץרא

 תומ טפשמ וצרח ןושארה לע . לֶלָהְל ראפמ רפוסו םכח , סוי טָארנ ָאנּוה |
 היסנכהו , וייח רּובָב ּותְמָצְו םירוסאה תיבב ורסא ינשה תאו , שאב ףרשתל
 םינהכהו .תוכלמה תיב .בצנ דנָאלטמאשב . -- הגומנ הנקתמה
 לע םשפנ תוָמַל ורַעָה  םיבר םישנא ךא , ןיוולאק תרותל ןטשל
 עויאוגמ םירמ . שא תרודמ לע דאמ בר רפסמב ּופָרָשיַו , איהה הרותה
 םג , זוע לכב תילֶאהטַאקה תד תיסנכב תקזחמה תיתפרצ.החפשממ , הכלמה
 לכ תא ץראל .ואכָד ., סעווערדנַא ט'פ ןמ ףאשיבצרע , ןֶאְט ע ב לַאניררַאקה
 ירחא ךא . המרה דע םופדריו איהה השרחה היפנכב םשפנ הקבַד רשא םישנאה
 , רשק ןיוולאק ירימלתמ םיבר םישנא אוהה לַאנידרָאקח לע ורשק םיריבכ אל םימי
 איהה הכלמה םג ,.(1561 א'כש א'ה תנשב) ּוהוחַצַריַו ותיכשמ ררחב וצרפתיו
 ועה ןשרדה חילצה .זאו , ןיוולאק תד ילעב םע םינש שלש תמחלמ ירתא הָתַמ
 היסנכה תא ריבגהל , ףנעג ריעב ןיוולאק תא ךלהתה רשא , סקָא נק ןָאהַאי
 :תיתוכילה לכו ןיוולאק תרות , איהה ץראב תֶרְבְג התושעלו דנָאלטטָאשב הָנקתמה

 ועירה 9. (ג"ה ע"יד)

 , דנאלטמאש



 ו ו ב
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 -! םהה םימוצעה ןיב םולש תושעל 1580 מ'ש א'ה תנשב זנכשא ץ'ראב םיאישנ
 ובשח רשא תחתו ! אוהה בחרה רפה תא רודגל םנואו םֶחַּכ תא ותחָש אושל
 לע ץרפ וצרפיו , הבירמה תרורמ תא דוע ולידגה יכ ; תושע דוע וערה ביטיהל
 . הקזחב התוער תא השא מוחלל דוע ופיסוה ןהה תויסנכה יתשו , ץרפ ינפ

 : ה יתשל השרחה היסנכה הגלפנ ץייווש ץראב םג% 4.
 השא וקחרתה אל תדה ירקעב ךא ,/ ןיוול אק תיסנכלו י לג ניווצ תיסנכל
 ץראב ןיוולַא ק תיסנכמ רע הטול תיסנכ הקחרתה רשאכ איהה ץראב התוערמ
 תפרצ ץראמ שרגנ בבל םכתו ליכשמ שיא ןיוולַאק ןַאהַאי . -- זנכשא
 דנו ענ יהיו , (רעקיטַאנאפ) תרה תאנק םיאנקמו ךשחב םיכלוהה םיליסכה תמחב
 קיזחָה הדחה איהה ריעב . ובשומ ןתיא הב םשיו ףנ ע ג ריעל ואוב דע ץראב
 ר"כש א'ה תנשב) ותומ םוי דעו , ותנובתו ותמכח דיכ תירצונה היסנכה תא ןקתל
 /(גנוססַאּפרעּפ) הנירמה יטֶפשמב דאמ םיבר םירבד שָרַהִ ןקת ,רקח ,ןזַא (4
 . ובשומ ריעב םעה תלכשהבו רסומו ץרא ךרדב , (ןָיגילער) הנומאהו תרה יקְחב
 לכתה יעושעש לכמו רובכה ןמ הרוב,תורשי תודמ לעב , זועב םכח רבג היח אוה
 ריה תקזחב הָוַצ ויתודעו וידוקפ ירצונ לכלו וידימלתל םג , םדאה ינב תוגונעתו
 םש זעה ונוצרבו דיבכה וחורב = םיריזנ יִיַח תויחלו גונעתו עושעש לכמ רזנהל
 רשא לבל ותוטהל ודיב םחור היה םימ יגלפכו , םע תובבר תובל לע ּורָמָשִמ
 , -- וחקְלו ותרות תונוכת םג ויה ןכ , הצרמנהו הזעה ושפנ תונוכת יפכו , ץופחי
 םירבדב קרו , והיפ ימפשמ לכבו י ל גניווצ .תערב קיזחַה תדה ירקע תוכילהב
 קר ער וא בו ט תושעל םדאה יריב ןיא יכ וטילחהב םג , וכררמ הטנ םיטעמ
 ילגניווצב . -- תישפחה הריחבה תא םראה ןמ :ררש הזבו -- אוה םימש יריב
 שיא זועי לבלו , םינומדקה (ןעלָאטסָאּפַא) םקקוחמ יחולשב קָבָרַהְל אוה םג הֶוַצ
 תוילעו תורמ יתבב ןּופְס תָבָשָל , וילע בהז יִרע םּושְל , דּובְכ ישובלב רדהתהל
 תוברה יתלבל הָאַצ םג ו םירשב תוגונעת לכו קוחשו םיעושעש ףודרל , םיִחְוְהַמ
 םלצ לכ , הנומת לכו למס לכ םהמ םירתֶה רי קזוחבו , תולפתה יתבב רדהו ראפ
 . (עסקיפיצורק) םיבלצו (ןעצרעק) םיריפל =, (ןלעגרָא) .בגוע ילכ  תינבת לבו
 יריש תאו -- דוח ירישו (טגידעהפ) רסומ ירמא ,  הלפת קר איה םיהלא תרובע
 םכתה שיאה תפרצ ןושלל קיתעה ,  לארשי תורימז םיענ רש רשא םהה הרמז
 (םירצונה תבש) עובשב ןושארה םוי תא -- ותימע רבגו ודידי אצעב ראד אעהט
 ות תיסנבמ רִיִסַה םידעומהו םיגחה רתי ךא , וללחמ תרכ דאמ 'רומשל הֶוצ
 םינקז םהילע ומישי (ערניימעגנעכריק) ה יס כה ינב .(עטרימרַאּפער) הנקתמה

 תּודָמ לע חיגשהל םהינקז תא ודיקפו =/ חור ישגא םינהכ םהל ורחבי , םישארו
 . קלהלו , םתר ירחאמ םיגוסנה לב תא רֶסיִל , םהיללעמו םהיכרד לעו םתדע ישנא 5%

 = םיכלוהה .. היסנכה יקָח יקקוחמו תדה ישפות םה םינקזהו םינהכה , םיינעל הקדצ
 . ,.(רעטאעהט) קָתְשִמ יתבב ואובי אל ,דלחה יעושעש לכמ ּורזְני ןיוולַאק .תרותב

 =" רוע ,ןיי ותשו אל ריִשָּב ,בל יּזלע םיִעָר דוסב ובשי אל ,םיקחשמ לוחמב ובלי אל
 םירבד



% 
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 בשח : סוה םג יכ רעה םו ל תיסנכ לע 11 8ק18000) םינשיה <
 ילולו , רעהטול תובשחמ םע ּווָּתַשנ רשא תירצונה תד תורוא לע תתובר תובשחמ +

 רעהטולל- םוקמ רוע היה םא .ערוי מ: ; שאב והופרשיו םיצירע תדע וילע ומה

 .:אל ,קרַאמרעייטשוןעהטנרַאקב ךייררע טס ע תשרומבו . רעהטו
 /הּדה תור ח םהל הנתנ רשא רע השרחה היפנכה תר ילעב וטקש אלו ותנ |
 תולפת יתב םהל ּונָּב םג , עירפמו ןטש ןיאב םתרותבו םתדב ובליו <
 די .הכ -הרבָנ ןעגריבנעםביזּו ןראננואב + םיבר 1

 , .ןראגנוא

 םתקָחבו , הנשיה היפנכה ילעב לע היקיזחמ רַפְסִמ ובר יכ דע ןֶאיטָאמרָאּפערה
 . דָּב הנידמה ןוטלש לכו הדוקפו הרשמ לכב הלחנו קלח םג תדה תורח םהל נק <

 ןעמהאב םימופוהה בור וחפסנ ןעמה ָאבב . םילָאהְטַאק קח םע רבב

 =ּגתַרַּכ ךייררעטסע יטולש יכ ףא ספא , -- תירצונה היסנכב תורוצנו תושרח תושעל

 .לבל הנמאנ םוחיטביו , רעהטול ידימלת םיטנָאטסעטַארפה םע םימעפ תובר הָנמִא |

 תאז לכב ., הנירמה-יטפשמבו תהה תוכילהב םֶשָפְסַמּו םהיתויכזמ חמואמ וערגי

 < האצמ .; (יהנקתמ היסנכי םשב לכ יפב הבוקנה) השרח היסנכלו

 .היסנפה תא :וטילשיו- םהה  תירכה :ירבד תא ּורּפַה רשא םירתא םילשומ ומק
 היסנכה םג --.,  הקוְמב וצל םיטנאטסעטַארפה תאו ,  ץראב תילָאהְטַאקה
 יפ לע ץייווש ץראב זותרלומ םוקמ רשא (עבריק עטרימרַאּפעַר איד) הנקְתמה
 ./היתורלומו היתורוכמ ץרא לובגל לעמ ךלהתהל םיטעמ םימיב האצי ,י לג ני ווצ
 תודחֶא םירע קר .וחתפ אל הלחתב יכ ףאו . םיִרָּב שַעַּתַו זנכשא ץראב חת
 ובא אל םירעה רתיו איהה יל גנ וו צ תד ינפל ןהירעש תא תימורדה זנכשאב
 ימורמ ופג לע איהה תרה תא ןיו1לַא ק בישוה רשא ירחא ךא / הל ועמש אלו
 0 תתדחוימ תרל ּהָרָסִי יכ דע" תובר תופסונ רוע הילע םשיו ףנענ תירק

 םוימו , םשארל הרטע הודנעימ הב וקבי) רשא םימוצעו םיבר םישנא איהה תרה
 275 תורחא .תוצראב םג זנכשא ץראב לוח לא ליחמ הכלה םויל
 - לכל וָצִיִו וצראב העְמיו האיבה . , ץלאפפ אישנ ישילשה ךיררירפ
 סּונַאיפלָאו סוניו ר א םימכחהל הוָצ םג / היתוהראב תכלל ותעמשמ לא םירסה

 תרה ידופי םשב ערונה רפסה אוה / איהה תדה תודוסי תא ללוכ רפס בותכל
 טיש א'ה) (םומזיבעטַאק רעגרעב:לערייה) גרעבלערייהמ
 היסנכה .התיה גרובנעהנַארבו ןעמערב ,ןעפסעהב םג .(15599 -

 ן א המ 5 נ א ל עמ ףא.קוחרמל דע היתוראפ חלשתו הישרש שָרשַתַו תטלש איהה
 , (ץגוווקקופוסמ וץפ10041לנח106ם) :ו'דימלת םע ותימע רבת רעהטול עָר
 תֶתב יהיו . ורחי וקרצ תמא תדה תוכילהב  ןיוולאק יטפשמ יכ םבבלב ונימאה
 ררי יכ דע ובו והּורְרְמיַו / ושלב ויביוא ותוא וכה , ןיוולאקל הרות ןאהמכנַאלעמ
 ּואְּבַו ןעָסקַאזה תרבעב ךשַח ילב ּוּפדְר וידימלתו , (1560 כ'ש א'ה) הלואש ןוניב
 ןָיב זנבשא ראב .הוע הבירמ הצרפ זא ינמו . םשפנ האב לזרבו םיאלכ יתבב
 הששו םיעשת ולמע אושל ; ןיוזלאק תרותב םוקבדה ןיבו רעהטול תרותב םיכלוהה

 םיאישנ
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 ג תא ותכ עורזב שפת אזהו / שדח ךרד תכלל ותכ תוסנל שדחה רודה
 ומחלמ לכו ו קירל ענייו ותרובג התשנ לבא ,תינרוחא ותוא לגלגל סנו ותצורמב
 ישארל עלק רשא וימרחו ,ותוצירע תורב לשמ רשא הזעה ותלשממו , הברה רשא

 - ןמזה .ןפוא תא רוצעל ול וליעוה אל -/ ויתחת וענכנ אל רשא ותנידמ ינב לכ |
 ,שדחה הגהנמ הגהנ לכתה / הנממ הפרה אלו וכרדב זחא ןמזה ,הרשיה ותעונתמ
 = / ותביוא לבתה ינפב טיבהל וטיע חרצ יכ דע לבהל ותכ לכיו קירל עגי אוהו
 רשא ויחא יונאנידרעפו , ?םירתסמב תומל םיטלקמה דחא רתסב הנממ טלמתיו
 תכלממ םע זנכשא תכלממ תא ותמכהב רבח , רפיקל רבכ וב ורחב זנכשא יאישנ
 חיטבה רשא ותחטבה תא רמש ובבל תרשיבו , תתא הכלממל ויה יב רע ךיירעטסע
 . ושפנ תא לככ ותרותו ותד םשב תכלל שיא לכל הינהל זנכשא ץרא יאישנל

 , אפורייאב ןֶאימַאמראפערה תוכילה +.
 . .ןיוולאק  תיסנכו .רעהטול תיסנכ (₪

 תור הנושארל הב הָכָשָנ רשא זנכשא ץראב +
 . תרה תיסנכב בחְרְץִרָּפ- םימיה תוברב ץרפנ , ןֶאיטַאַטרֶאְפערה
 , תי לַא הט ַא ק ה היסנכה ילעב םע רע הטל ירימלת הב ומחלנ םיִּבר םימי
 הל ןק.האצמ טעמ טעמו ,ןעפפע הו ןע םק אז ץראב הטשָּפ רעהטול תסנכו
 היסנכל יהו םיליח הרבנ תינופצה זנכשא ץראב , ןהילא-תוכורקה תוצראב:םג
 םורמ .ינבו םיבר םיחרזא היהחא הכשְמ ןע בַאוושו ןעקנַארפב ,תַטְלש
 סַאולַע ירעש לא הלסמ הל הללכ גרובסַארמש ךרדו- , ץראה םע
 לעְסַכְיַו ו וה תופנב םג רע הטול יטפשמ ּוטָשְּפ לק הרהמ .ןע ג גירחט אלו
 ם5ערבלַא ידי לע , (08/ 86) 'נומ דקה םי תוצראבו .(01666])
 סער  רעטסיימסאר) םיזנכשאה תרבָח אישְנ גרובנעדנַארבמ
 רסיקהו ,  םיִנָאלופה ירי תרגתב .םיִרָצמה ןיב ץחְלִנ אוה יכ ,/(סנעד ראינעשטויד
 " ןעלַאפ יפולא תאו ,  רעהטול תיסנכ לצב .תוטחל אוביו /  והובזע הכולמה ירשי

 רעהטול תרות הרשה דנַאל פילו ד נ אל רוק ב םג . ושארֶל םיפולא דמל

 | תמעלו . == .(רעטטירהרעווש רעד רעטסיימ+ררעה) ברחה יריבא אישנ ידי לע

 . ָאצרעהה םה אלה היתומחלמ ימחל ליה ישנא תילָאהטָאקה היפנבה םג האצמ תאז

 (עבילטסייג) תורה ישנא םיטשריפרוקה , ךייררה עט סע:יטילש , ןרעייבמ

 - תיב התיה טדַאטש לֶאגניאו .(עפָאשיבנעטשריפ) םינהכה ינומגה ישארו

 < .תובר תוצראב היתוניעמ וצופנ הממ ,איהה הנשיה .הוסנכהל ישארה שרדמ
 ה ,.ינשה ןָאו לי מ וסק א מ-רפיקהו ןושארה .דנ ָאניררע 5 רסיקה ך
 = תקוחב םאיבהלו םהידבע לע םפכא תא ריבכהל ובא אלו בל ירשיו ךרד 6

 . תַוא יפכ ותרותו ותדב תכלל שיא לכל ןוישר ונתיו , הנָשיה היסנכה תרופמב דיה

 < שא םינמה םינומה ךיי רר ע טס ע ב םג זא ואצמנ ןכ לעו ו וחור תלעמו ושפנ

 . ננ0 רשא לככ השדה היסנכה יכרה וזתאיו , תילָאהטַאקה היסנכמ ורוזנ
 6 רשהפול

 \ ₪ דנכשא



 ו
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 , בבל םֶכָח ; ויתוכילהו ויתונוכת לכב - שיא היה אוה . וזוזעו ומש יעדוי לד
 רתסמבו תעדב ויה .ויללעמו וירבד לכו . , הילילעה ברו םילעפ בר , ליח רובג

 / הזה גָאצרעהה תומ ירחא םימי םיתנש ץקמ ..(ללָאּפסינמייהעג דנוא גיטבָאדְעב) |
 ץטש א'ה) גרו בס גיו א ריעב (עדירפסנָאיגילער) ת דה םו ל ש רואל אצי
 םהדו םתרותב תכלל רבל אל םידגנתמה יאישנל רורדהו שפוחה ןּתָנ וב , (1555

 םג םהל תויהל םא יכ / (ןעסיוועג) םחור לע הלועה יפכו םהיניעב רשיכו בוטכ
 הכולמה יטפשמו .הנירמה תוכילה לבב םילָאהטַאקה יאישנ םע  תחא הקח
 תולפתה יתב יִסְכְנ לכ , (טייהכיילגסמ5כער עשיטילָאפ)
 םיתרזאה . םלוע תוחאל םהל 2 ,.רבכמ םדיב רשא (רעטטי גנע כריק)
 ןוישר םהל שי , ץראה איִשנ תד תא םהילע לבקל ובאי אל רשא ץראה םע לכו
 ןוע יִאושנ ויהי ו ץרא תא בּוזע .ונאמי רשאו , תרחא ץראל תכלל
 היסנכה ילעב יכ ספא . -- הזה רבדה ללגב םתונעל שונא זועָי אלו (טערלודעג) <
 רסיקה תאמ ולאש רשא םתלַאש יפ לע םהה םימיב השרח האנש וררוע הנשיה
 השדחה היסנכה לא האלהו איהה תעהמ וחפְקי רשא חורה ישנא לכ יכ םירשהו |
 הלָאשה תודוא לעו ,  (ןעממאקנייא) םהיתואובת תאו םֶתְרשִמ רובְּכ תא ודבאי |
 והנשמ לע רחא רַבְג אל יכ דע / םהיתוערב תויסנכה יתש ילעב וגלפנ תאזה \
 תומחלמ הרי לע ואצי םיאבה םימיבו , ץורח טפשמ ילבמ איהה הלאשה רָאְשתַו |
 -- ּועְנָנ םימד ירהנב םימד ירהנו תובד |
 תא לֶאְל םֶש ,גרובסגיואב ראל ומי רשא תדה םולש % |
 תודרפנה תויסנכה יתש תא רבחל  תוכר םינשמ ושפנ תעיגי תאו רסיקה למ |
 ודועמ ּובָתַב הָרָעְב רשא הקושתה שא תא הב םג , ץראב תהא היסנכל תויהל |
 חור תרגתב אכדנו הנענ םג דוע ותויהבו , הכולמה תוכילהו םלוע תוכיל הל
 תואושתמ רֶזְגַהְל ,  ותוכלמ אסכמ תררל רמא רמנ , םישונא םיבואכמו תבצע |
 ריעב וידבעו וירש לכ תא : ףוסאיו ,  הלפתו הבושתב וימי תוהפט תּולָבְלּו לבתה |
 רעבאטקא 25  ץר א לע הכולמה תא נב פי לי 5ל םש ןתיו (* לעסירב |
 1555 ו"'טש א"ה  תוכלממ תא םג ול ןתנ ןכ ירחאו , 1 הלפשה|
 תא ךא : אקירעמַאב ןוטלשה תא םג ,(לעפַאענו עינָאפש) ררפס |
 דיב רבכ ןתנ , ז נכ ש א ץראב הכולמה תוגהנה תאו ךייררעט סע תונירמ |
 , ורובכו ודוה תא שטָנ / ותוכלמ אסכ תא בזע ןכ ירחאו ויחא דנַאנידרע 8%
 רשא הדידבה תיבב בָשָיָו , דלחה ןואָשִמ םש רֶזְנִו תיברעמה דרפס ץראל ךלוץ |
 םשב ארקנה טלקמה תיב די לע םיננער םיצעב הגופ הדומה העבג ררומב ול ןנוכ |
 הלפתב וימי לַכִיַו ,םדאה לכמ לֶדָּבַו רֶזניו , םינש יתש רוע הָיַח םש , עטסוי שס"
 והכלממ תוכילה תא ליִלָּ ךילשה אל תאז לכב ךא / תורוהט תובשחמכו הבושתז |

 לחה וימיב יכ / תב השדחה תעה ןיבו הנשיה תעה ןיב היה אוהי .-- ירחא
 רודה

 הלוגע |, ענעז רהג לע היונב , ךלמה בשומו  ןעיגלעבב הריבה ריע לעסירב (*
 , הפיקה הסרפ יתשו הציב תיגבתכ ?



 : תחת : רסיקה שפנמ (ןהָאּונר) דָקַח ינויער לכ יפה רבנְתִהְלּו שָפְַחַהְל וב
 \ .רסיקהו , תוקומעה ויתובשחמו ויתומזמ תא ריתפה , ַתָמֶש בלו םילהצ םינפ הָוְסמ
 - םיקלטיאה תומָזמו םימורעה םיררפסה תובשחמ והולדְג ותודלי יִמִמ רשא לרַאק
 " םאתפ הנהו , -- ותמרעבו וילכנב ּוהָמִִי יזנכשא שיא יכ ןימאה אל , םילתפנה
 .תא .דוכליו תימוררה ונכשאב  וידובג תונחכ שלש םע ץירָאמ  ץרפ .עתפל
 תא םש תחקל ק ור ב סני א לא ברקיו , לָאריט ירעשב אוביו ,גרובס גיוא
 . איצוה זא וכ , ליחח ישנא םיזנכשאה ירבע ירודג זא ּודְרַמ ילולו ,היבשב רפיקה

 - ןתנ אוהה דרמה ךא :,  יבשב רסיקה תא חקיו רואל ובבל תמזמ תא ץירָאמ
 ,טנערירמ ריעב רשא הפסאה יפולא ולהבנ זא.ושפנ תא טלמלּו סונל םידי רפיקהל
 רהמיו דאמ ראמב אוה םג להבנ רסיקהו ,וריעל שיא שיא וסוניו וצופיו וצלפתיו

 וילנרב םָג .ןכ ירחאו ., ישפחל ךירדירפ ןָאהַָאי טשריפרוקה תא חלשיי
 יררה תופעות ךררו , תומוצע תואר לבסמו םישונא םיבואכמ סומע הליל ןּושאְּב
 םָשָו (* ןעהמנרָאק ירעשל ואוב דע לַצְּב דרונתה גלשה תבכשב םינופסה לארי
 יאישנ םע םולש תושעל  הלודגה הסמעמה תא ויחֶא דנָאניררעפ םכש לע םש

 תורכיו. רהמ רנָאניררעפו . רעהטול תרותב םיכלוהה םימעה לכ םעו םידגנתמה
 טסוגיוא = (** ַאיוסַא פ תי ר ב אוה ,םידננתמה םיאישנה םע םולש תירב
 = 1505 ב"ש אח ןּויַשְר ןָּתַכ איהה תי רב ה יפ לע . -- (גארטרעפ רעיוסַאפ)
 םילכמּועָגַּפְמ לכ ילב הב תכלל,עהטול תרותבםיקבדה לכל
 תפסא ,םלועל דוע דקפיאלו רָכְזָי אל םָיַניִּבַהטפשמ ,רבד
 םא יכ. םדבל םידגנתמה לע םוקּוטי אל היטפשמו טנעדירט
 אצי ,ןעפעהב לשומה ףַארגה פיליפו ,םילָאהמַאקה לע םג
 אוהה םויהמ יכ תָירּב זא ותרכ םג . הנושארבכ ונָּפ לא בושיו ישפחל
 אשיו .חלסי . רסיקהו , םידגנתמה ןיבו  םילאהטַאקה ןיב תמא םולש יהי האלהו
 -- אוהה סויה דע וידגנתמו ייבירמ לב ןועל

 ץירָאמ .גָאצרעהה תלועפ ויה - , היפיעס לכו איהה  תירבה .ורבד %4 1.
 אישנ טכערבלַא תמשאב וימי יִצְחְּב םייחה ץראמ ףטקנ ןכ ירחאו , הנורהאה
 שיאו תוקשעמ עצב עצוב היה ט5ערבלא יכ . ותירב לעב גרובנעדנַארב
 תושעל רוע .ףיפוה קר 4, איהה תירבה תרוסמב אובל הבא אל ןכ לעו , לעילב
 <. ץראב וירי סמח ספל זב ּוובָלְו ללש הב לולשל , הנותחתה ןעסקַאזכ תומחלמ
 \ רשא דע ופְכַא וילע ריבכהל ותארקל ברחב אציו ץירָאמ גָאַצְרעההל דאמ רחיו
 . םהיניב המחלמ התיה (*** ןעזיוהסרעפיס די לעו ,  איהה . תירבה ירברל תזאי
 = ך , ויתחת והעינכיו וילע רבגתה ליחה רובגו ריהמה ץירָאמו (1933 ג'יש א'ה)
 < חחא וב הרי - , הכופש המָחב דוע םימחולה םישרפה ידודג ןיב .ושפנ ועיבטהב
 בל ןובארל ּושפנ האצי םימי ינש ירחאו , והעצפיו תרפע רודכ ותמהלמ ישנאמ

 לב

 4 1335 ה'צ א'ה תנשמ יביירטכע םוהטגאצרעה ;עהטנראק (*
 . ןותחתה ןרעייב לילגב הריבה ריע איוכאפ (**
 . .גרובעניל זוחמב רעוואנאה תנידמב רפכ ןעזיוהסרעפיס (***



 םתיברמו ,קיצמה תמח ינפמ םתדלוממו םצראמ זא וחרב םיִפיִטַמ תואמ עבראב |
 .1כְרְח תא הילע שרפ רסיקה רשא גרו ב נ ע ד גאמ ריעב םלגר ףכל חונמ ואצמ =
 םתאנשמ וחור ישנא םיבר םיגהכ וחרב , ןָאיטַאמרָאפערה שרע ,ןעסקַאז ץראמ םג |
 ותוא בתכ .ןָאהטכנַאלעמ רשאו גיצ פיי ל ריעב םג ןַּנ רשא םיניבה טפשמל |
 םינהכה : יניע = תּורמְל .םביר :ילעבל רֶתַול ,דאמ הברה .ךא ,  ותניב חורב |

 ןוצל ירבד , םיבר הֶנֶמַש ירפס ואצי גרוכנעדגַאמ ריעמו = -- םיטנאטסעמַארפה
 וררועו וריעה רשא ; (עטטינשצלָאה) ץע יִחְתְפ םירויצו םילותה יריש , (ןעריטַאס)
 . ְָנְּבִה טפשמ לע המטשמו האנש ,סלקו געל םעה ינב תובלב

 תולאשמ הנאצת טעמ :דוע .יכ רסיקה ןימאה רשא :עגרב הנהו < 0
 םיאישנו הנושארבכ טנעדירט ריעל הבש תיללכה הפסאה רשא תעב ;רואל ובבל
 ותוא :םּושְל רמא זנכשא יִמע לכ ורמג רשא תעב ; הריב :רוע וקיזחה  םירחא
 םיניבה ימי יטפשמ יפ לע לבתה תוכילחב םירצונה תויסנכ שארל
 רָצָע שרויל ונָּב תא רוחבל ומע לכל תוָצְל המזמ בשח אוהו , (רעטלאלעטטימ)
 דע ותיבל תוירסוקה תרטע תא תאז יפ לע .ליחנהלו וירחא .ואסכ לע בשי רשא
 לע .לוחג רעס עתפל םאתפ :ללוחתה , תאזכ תתצנ החלצהו רַשא עגרב ; םלוע
 שיאה יכ 1 ותלחותו ותוקת יִרָצְבִמ לכ תוא תחקלתמ שא הָטַהְל םער רֶתְסִמּו , ושאר
 ול ביואל םמוקתה , הכ דע ויתונוחצנ לכ ול השע רשאו ויתומחלמ תא םֶחְל רשא
 גָאצרעהה -- .אוח אלה הזה שיאה ותיחשהל ויתומזמ לכו , וציפהל  רעסיו
 רשא הערה תא שארמ האר הוה םכחה אישנה יכ . -- ןעסקַאזמ ץירָאמ

 לרַאק איצוי םא הנומאהו תרה תוכילהבו הנירמה תוכילחב זנכשא ץרא לע אובת
 רזעה  המטשמה תא האר םג :; ומָמז תא קיפיו רואל ובבל יכרעמ תא ישימחה
 המו / םב רַגֶּב רשא דגפה רבד לע םיטנאטסעטַארפה ימע לכ ותוא ומטשי רשא
 רסיקה םשב גרו ב נע דגַאמ לע םֶרַחהַה טהל תא ליִטָה רשא תעה ןמ םג
 טלקמ ריע .איהו .שודל ' רפעב .המושלו החטבמ זע דירוהל רוצָמ הילע םשיו
 ירע לכמ רעהטול תרות זועמב םיקיזהמה טלפמ הב דוע ואצמ רשא הדי חיה
 וילא בישהל לכוי לוכו בגשנ לַעַפַמּו הזע הלילעב קר יכ ועריבו , = זנכשא ץרא
 , זנכשא ץהאב םיבר םיאישנ םע רתסב תירב תרכ ןכ לע , ןושארה ודובכ תא
 ול רוזעלו ונימיל דומעל הנמאנ ותוא חיטכה תפרצ ךלמ ינשה ךירנייהו
 ,ןוררעוו לוט , ץ א ם ריע לע ותלשממ תא שורפל ודי רֶתִי ךא םא ויתומהלמ לבב

 .לשומה ט 5 ער ב לא םשב עדונה ריבאה *ַארגקראמהו ,ושפנ תואכ ןהילע ךולמלו =

 יב א

 , תירבה דֶפיִמ היה , ץירָאמ תירב לבב ,ךאבמלוק-גרובנערנַארבב
 .ץיראְמ םע תירבה תרוסמכ תפרצ ךלמ תאו םיאישנה תא איבה ותערו ותמכחב יכ

 רורד ארקיו גרו בנ ע דנַאר ב ריעל ודסח ץירָאמ הטה הלאה םירבדה .ירחא
 ירעש וינפל וחתפנ הזה רבדה יפ לעו ,(טייהיירפסנָאיגילער) הכותב תדה תוכילהל
 םיברו + קורבםני אב רפיקה ןָכְש איהה תעב . רפיקה םשב הרכליו ריעה
 חב רשא ץירָאמ ךא ; דגובהו לכונה ץירָאמ ינפמ רַהְוהְל וב ּוריִעח ויסירפו וירשמ

 וב



2 
 ם תפסאב דוס םיהחשהו םינהכה ישאר וקיתמה הכו הכ ןיבו8 659-

 = 455 ה'ש א'ה תנשב רעבמעצעד-שרחל רשע השלשב ופסאתה רשא הלודנה
 = איהה הפסאב םירברמה ישאר ויה טספאפה ינ:ס יכ ןעי ספא .ט נע רירט ריעב
 יטפשמ ירחא \ תומוצע םיניעב םיכלוהה םילָאהטאק םינהכ קר ויה ָהיֶתּונָפ לכו
 תא ּווע / םהידגנתמ לע םילקעמ םיטפשמ ואיצוה ןכ לע: / םהיתוקתו םיטספאפה
 תלחנב הַָּפְסַהַמ םּודָניִו םידי יתשב םתוא ופדָהוםבירב השדחה היסנכה ילעב לכ
 םיִשָחְּכ םינב , םתדלוו סומזיצילָאהטאקהל םה רממ ינב יכ , םירצונה ינומא ימולש
 הָתוא ושפנ יכ , ראמ הלודג הער רפיקהל רבדה עריו . -- םכ ןמא אל םינבו
 השדחה היסנכה תא ףודהל אל ךא , רחי ןהה תורחפנה תויכנכה יתש תא רָּבִחְל
 הפסאה יטפשמ תא ריפהל רתסב תומזמו תולובחת שקביו ,'המירחהלו הביאב

 םידגנתמה ינזא ּולנְו לבל הפסאה ילעב תא שקב וממז תא קיפי רשא רעו / איהה
 ישילשה ליופ טספאפה ךא , הפסאה ימי תולְּכ דע םהילע וצרח רשא םיטפשמה תא
 ביצהל :  ובבלב בשוח אוה רשא ויתובשהמ תא ביו עדיו רסיקה הור תא ןָכּת
 םינוקת ;תילָאהטַאקה היסנכב םישדח םינוקת תושעלו טספאפה" תלשממל תולובג
 ןכ לע / תאזכ חנקְתמ היסנכ לא רבחתהל וצרתיו םידגנתמה םג םהל ּותּואָי רשא
 לכל עירוהל ותשעמ תישאר יהתו , חורל רפיקה תומזמ תא תורזל טספאפה םרק
 , טנערירט תפסא םהילע .הצרח רשא םיערה םיטפשמה תא םידגנתמה םימעה
 עדוהב יהיו .(* (םְַנטָקאַה) א'נָאלָאב לא איהה הפסאה תא קיתעהל הוצ ןכ ירחאו
 םירשהו םינהכה לכל וציו \ , טפפאפה לע שאב ותמח וב רעבתו רסיקהל רברה
 .םהישעמ תא םתולכ דע טנעדירט ריעב םבשומ תא ובזעי אלו םמוקממ ושומי לבל
 וראשנ אלו = , אינָאלָאב לא םהל וכליו ולוקב ועמש אל הפסאה ילעב יִּבְר ךא
 ישארו תונידמה ירש לכל וצי וזעב רזאתה רפיקהו , טעמ יתמ םא יכ טנערירטב
 , המש עיפוה ורובכבו ורוהב אוה םגו , גרובסגיוא ריעב ודחי ףסאתהל םינהכה
 רשא דע הנומאהו תדה תוכילהב תויסנכה יתש וגהנהי הכיא טפשמו קח םש םש
 טפשמ םשב עדונ אוהה טפשמה .,.איהה תיללכה הפסאה יפ לע ןטפשמ רואכ אצי
 תויסנכה יתש לע וק רסיקה הטנ הלתתב הנהו.גרובסגיוא ריעמ ([86ז1מ) םיִניִּבַה
 = טפשמה תא ןנוכ ןכ ירתא ךא , איהה םיניבה תעב תדה תוכילה רבד לע רחי
 יתש תוכל תא סיִעְבַה אוהה םיניבה תע טפשמ . םירגנתמה תסנכ לע קר אוהה

 < (רעגידערפ) םהיפיטמו םירעה יחרזא רוע הברה רתויו םיאישנהו , רחאכ תוגלפה
 םפדהל םעה יפיטמ לע שנוע רסיקה םֶש יכ ףאו . זועו פקות לכב ול ודננתה

 = לכב / והיפ תא ורמי םא םתורָחו םשפָח םג םשוכרו םנוה םהמ תחקלו םרמעממ
 < רשא הזכ רבד תושעמ הקוצמו האלת לכ לובסלו םחלל םירדונ תויהל ורתב תאז
 = ופנ , םֶבְצַמִמ ושר יכ יהיו ,הב םשפנ הלחב רשא הרותב תכללו םחור דגנ אוה
 תימורדה זנכשא ץ'רא ירע לא םירתסנ םיכרדב וכליו םהיתבמו םתדלומ ן'ראמ
 .(1009ז1₪) םיניבה טפשמ ,אוהה טפשמה לוקב ועמש אלו ובא אל ןהיבשוי רשא
 עבראכ 0

 | עניבנעפא ילגרל תינופצ,(טאאטשנעכריק) םינתכה הלשממ ץראב הריבה ריע איגאלאב (*



 םתיברמו , קיצמה תמח ינפמ םצראמ זא וחרב םיִפיִטַמ תואמ עבראב
 . מרח תא הילע שרפ רסיקה רשא ג רו ב נ ע ד גאמ ריעב םלגר ףכל חונמ ואצמ
 םתאנשמ ,חור ישנא םיבר םינהכ וחרב , ןָאיטָאמרֶאפערה שרע ,ןעסקַאז ץראמ םג |

 ותוא בתכ .ןָאהטכנאלעמ רשאו גי צ פיי ל ריעב םג ןּתַנ רשא םיניבח טפשמל
 םינהכה : יניע  תורמל . םביר :ילעבל רֶתַוְל .דאמ הברה .ךא * , ותניב חורב |
 ןוצל ירבד , םיבר הֶנמַש יחפס ואצי גרוכנעדגַאמ ריעמו = -- םיטנאטסעטַארפה |
 וררועו וריעה רשא ; (עטטינשצלָאה) ץע יִחְתֶפ םירויצו םילותה יריש ; (ןעריטַאס)
 . סיַניִּבִה טפשמ לע המטשמו האנש ,סלקו געל םעה ינב תובלב =
 תולאשמ הנאצת טעמ :דוע יב רסיקה ןימאה רשא :עגרב הנהו 8 0 |
 םיאישנו הנושארבכ טנעדירט ריעל הבש תיללכה הפסאה רשא תעב ;רואל ובבל |
 ותוא :םּושָל רמא זנכשא יִמע/ לכ ורמְג רשא תעב + הדיב :דוע וקיזחה םידחא +

 םיניבה ימי יטפשמ יפ לע לבתה תוכילהב םי רצונה תויסנכ שארל |
 רָצְע שרויל ּונָּב תא רוחבל ומע לכל תוצְל המזמ בשח אוהו , (רעטלאלעמטימ)
 דע ותיבל תוירסיקה תרטע תא תאז יפ לע ליחנהלו וירחא .ואסכ לע בשי רשא
 לע .לורג רעס עתפל םאתפ :ללוחתה , תאזכ תתצנ החלצהו רַשא עגרב ; םלוע
 שיאה יכ 1 ותלחותו ותוקת יִרָצְבִמ לכ תוא תחקלתמ שא הָטַהְל םער רֶתְסִמּו , ושאר
 ול ביואל םמוקתה , הכ דע ויתונוחצנ לכול השע רשאו ויתומחלמ תא םָחְל רשא
 גָאצרעהה -- .אוה אלה הזה שיאה ,  ותיחשהל ויתומזמ לכו וציפהל רעסיו
 רשא הערה תא שארמ האר הוה םכחה אישנה יכ . -- [עסקַאזמ ץירָאמ
 לרַאק איצוי םא הנומאהו תדה תוכילהבו הנידמה תוכילחב זנכשא ץרא לע אובת
 רזעה .המטשמה תא האר םג :; ומָמְז תא קיפיו רואל ובבל יכרעמ תא ישימחה
 המו / םב רַגֶּב רשא דגבה רבד לע םיטנָאטסעטַארפה ימע לכ ותוא ומטשי רשא
 רפיקה םשב גרו ב נע דגַאמ לע םֶרַחהַה טהל תא ליִטָה רשא תעה ןמ םג
 4 ריע .איהו :שודל \ רפעכ .המושלו החטבמ זע דירוהל רזצְמ הילע םשיו

 ירע לכמ רעהטול תרות זועמב םיקיזהמה טלפמ הב דוע ואצמ רשא הדיחיה

 וילא בישהל לכוו לוכו בגשנ לעַפַמּ הָוע הלילעב קר יכ ועדיבו , -- זנכשא ץרא

 , זנכשא ץהאב םיבר םיאישנ םע רתסב תירב תרכ ןכ לע , ןושארח ודובכ תא
 ול רוזעלו ונימיל דומעל הנמאנ ותוא חיטכה תפרצ ךלמ ינשה ךירנייהו
 ,ןוררעוו לוט , ץ א מ ריע לע ותלשממ תא שורפל ודי רַתִי ךא םא ויתומהלמ לבב
 .לשומה ט 5 ערב לָא םשב טדונה ריבאה +ָארגקרַאמהו ,ושפנ תואכ ןהילע ךולמלו
 , תירבה רֶתיִמ היה , ץירָאמ תירב לעב ,ךאבמלוקד גרובנערנַארבב
 .ץיראמ םע תירבה תרוסמב תפרצ ךלמ תאו םיאישנה תא איבה ותעדו ותמכתב יכ
 רורד ארקיו גרו בנ ע דנַאר ב .ריעל ודסח ץירָאמ הטה הלאה םירבדה .ירחא
 ירעש וינפל וחתפנ הזה רבדה יפ לעו ,(טייהיירפסנָאיגילער) הכותב תדה תוכילהל
 םיברו + קורבםני א ב רסיקה ןָכָש איהה תעב . רסיקה םשב הרכליו ריעה
 חכ רשא ץירָאמ ךא : דגובהו לכונה ץ"ירָאמ ינפמ רַהְזהְלּוב ּודיִעָה ויסירסו וירשמ

 וב
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 ם פ0%ב דוס םירשהו :םינהכה ישאר וקיתמה הכו הכ ןיבו 8 9-
 = 155 ה'ש א'ה תנשב רעבמעצעד שדחל רשע השלשב ופסאתה רשא הלורג
 = ןאיהה הפסאב םירבדמה ישאר ויה טספאפה ינגס יכ ןעי ספא .ט נע רירט ריעב
 יטפשמ ירחא  תומוצע םיניעב םיכלוהה םילֶאהטַאק םינהכ קר ויה  ָהיֶתּונָּפ לכו

 תא ּוע , םהידגנתמ לע םילקעמ םיטפשמ ואיצוה ןכ לע / םהיתוקחו םיטספאפה
 תלתנב הָפתְסהמ סּודְניִו םידי יתשב םתוא ּופדהוםבירב השדחה-היסנכה ילעב לכ
 םיִשחָּכ םינב ,םתדלוי סומזיצילָאהטאקהל םה רממ ינב יכ , םירצונה ינומא ימולש
 הֶתוא ושפנ יכ , דאמ הלודג הער רפיקהל רבדה עריו . -- םכ ןמא אל םינבו
 השרחה היסנכה תא ףודהל אל ךא , רחי ןהה תוררפנה תויכנכה יתש תא רָּבַחְל
 הפסאה יטפשמ תא ריפהל רתסב תומזמו תולובחת שקביו ,'המירההלו הביאב
 םידגנתמה ינזא לגג לבל הפסאה ילעב תא שקב וממז תא קיפי רשא דעו / איהה
 ישילשה ליופ טספאפה ךא . הפְסאה ימי תּולְּכ רע םהילע וצרח רשא םיטפשמה תא
 ביצהל "=: ובבלב בשוח אוה רשא ויתובשחמ תא |ןביו .עדיו רסיקה הור תא ןָכה
 םינוקת ,תילָאהמַאקה היסנכב םישרח םינוקת ג תשעל טספאפה תלשממל ה
 ןכ לע , תאזכ חנקתמ היסנכ לא רבחתהל וצרתיו םירגנתמה םג םהל ּותואָי רשא
 לכל עידוהל ותשעמ תישאר יהתו ./ חורל רפיקה תומזמ תא תורזל טספאפה םרק
 , טנערירט תפסא םהילע :הצרח רשא םיערה םיטפשמה תא םידגנתמה םימעה
 עדוהב יהיו .(* (010ַאַאַפ) 8'נָאלַאב לא איהה הפסאה תא קיתעהל הוצ ןכ ירחאו
 םירשהו םינהכה לכל וציו - , טספאפה לע שאכ ותמח וב רעבתו רסיקהל רברה
 .םהישעמ תא םתולכ דע טנעדירט ריעב םבשומ תא ובזעי אלו םמוקממ ושומי לבל
 וראשנ אלו , אינָאלָאב לא םהל וכליו ולוקב ועמש אל הפסאה ילעב יִּבְר ךא
 ישארו תונידמה ירש לכל ויו וזעב ראתה רפיקחו , טעמ יתמ םא יב טנערירטב
 , המש עיפוה ורובכבו ודוהב אוה םגו ץ גרובסגיוא ריעב ודחי ףסאתהל םינהכה
 רשא דע הנומאהו תדה תוכילהב תויסנכה יתש וגהנהי הכיא טפשמו קח םַש םש

 טפשמ םשב עדונ אוהה טפשמה ,.איהה תיללכה הפסאה יפ לע ןטפשמ 'רואכ אצי
 == תויסנכה יתש לע וק רסיקה הטנ הלחתב הנהו ,גרובסגיוא ריעמ (]ם6ז1ָ) םיִניִּבַה
 " טפשמה תא ןנוכ ןכ ירחא ךא , איהה םיניבה תעב תרה תוכילה רבד לע רחי
 יתש תובל תא סיִעְבַה אוהה םיניבה תע טפשמ . םידגנתמה תסנכ לע קר אוהה
 . = (רענידערפ) םהיפיטמו םירעה יהרזא דוע הברה רתויו םיאישנהו , רחאכ תוגלפה
 \ = םפדהל םעה יפיטמ לע שנע רפיקה םָש יכ ףאו . זועו ףקות לכב ול ודננתה
 = לכב / והיפ תא ורמָי םא םתורָחו םשפח סג םשוכרו םנוה םהמ תחקלו םרמעממ
 < רשא הזכ ךבד תושעמ הקוצמו האלת לכ לובסלו םחלל םירדונ תויהל ורחב תאז
 = = ופנ , םֶבְצַמַמ ושָרוג יכ יהיו ,הב םשפנ הלחב רשא הרותב תכללו םחור דגנ אוה
 == תומורהה זנכשא ץ'רא ירע לא םירתסנ םיכרדב וכליו םהיתבמו םתדלומ ן"ראמ

 .(1000ז1₪) םיניבה טפשמ ,אוהה טפשמה לוקב ועמש אלו ובא אל ןהיבשוי רשא
 עבראכ תו

 :.ןעניננעפא ילגרל תינופצ,(סאאטשנעכריק) םינתכה תלשממ ץראב הריבה ריע אינאלאב (*



 תחא המחלמבו , ןל רשא םישרפה ידודג לע םאתפ ולפנתה , רחשה תלפת ותלפח
 , (1547 ז"ש א"ה לירפא 24) הלקנ לע תחצנ הכמ םתוא ּוּכה , (* גרעבלהימ רי לע |

 רשא ירחא היבשב וחקל ליכשמ רובגכ םַחְָל רשא ךירדי רפ ןֶאהָאי תאו
 טשריפרוקה היה רשא םימיה לב.וינפ לע ןטק עצפ והעצפיו תַרָפּוע רודכ וב עיגפה
 תוטבו ךומס ובלו וב ושפנ הרשי יכ ול אוה תוא ,ויניע ורואו וינפ ולהצ , היבשב

 רפיקה וילא חולשב םג , תחש תוארל והנתי אלו ושפנ לואָשל בוזעי אל יכ
 רוא ליפה אל זא םג , וילע ץרחנה תֶומִה טפשמ תא וינזאב אורקל תֶוַמ יכאלמ
 תא ברע אל רסיקה םג םנמא . איהה הַמויאה העומשה תא עומשל לה ;הבנ אלו וינפ
 םא יכ הזה טפשמה תא וילע ץרה אלו , רואל אוהה תנמ טפשמ תא איצוהל ובל
 רעב ול רשא לכ תא ול ןתיו וילגר תחת עַנָּכִי רובעבל דחפו התמיא וילע ליפהל
 תומ טפשמ תחתו , ץורחה וטפשמ תא רפיקה הֶנָש םיטעמ םימי רחאו , ושפנ
 ריגסי ךא םא וייה ימי לכםי רופאה תיב.ב תב ַש ל טשריפרוקה תא טפש
 גָאצרעההל ןחי (עדריוורוק) ו תו אי ש נ רוהו ו צ ר א תאו,וירצבמ ירע לכ תא ודיב
 ץראב טרע בלא תיבל יטס ענר ע תיבמ הרשמה הָּבַפָנ ןכבו .ץירָאמ
 וינפ םֶש ,ךירדירפ ןַאהַאי ב םיטפש רסיקה תושע ירחא .ןעפקַאז
 גָאצרעהה יכ ספא . ותמח תא וב תולָכלו ונוע יִרכ רֶל ןעססעה לשומ ףארגהב
 לעמ ודי תא לקֶהְל רסיקה ינפ תא ולח גרובנעדנַארב איִשְנ םיכָאָאי פג ץירָאמ
 -- םכָאָאיל ןמאנ בהואו ץירָאמ גָאצרעהה ןתוח היה .אוה יכ -- אוהה ףארגה
 םא רסחל םא ודיב ויתותע תא ריקפהל ורה הָצַרְתְי םא יכ : םחיטבה רסיקהו
 זא ו וירצבמ ירע תא וידיב ריגסיו הדעו להק ינפב החילס ונממ שקבי םג ,טבשל
 ירחאו .וייח ימי לכ םירוסאה תיבב תֶבָשַמּו , (ע5ארטשסעבייל) וָג תּוּכַמַמ הֶקַנָי
 ול הָשִה  ףַארגה תורא הפ לא הפ רסיקה םע רבדל םהה םיאישנה ופיסוה רשא
 השעי אלו וילא ורי תא חלשי אל יכ םתיטביו / ושנע תא לקיו ּונועִמ רסיקה דוע
 היה רשא ףָארגהו . הלחתבכ ותלשממ ץרא תא ול בישי בשה םג ./ המואמ ול
 וילגר תא אשנ , ץרא רורצ ותחמבה ירבדמ רסיקה ליפי אל יכ חוטבו ךומס ובל
 , רפיקה לכיה לא אוביו , איהה תעב וירשו רסיקה הָנֶח תירק , עללַאה ריע לא
 ונועל חולסל וילא ןנחתיו רסיקה ילגרל לפנ טילודגה םירשהו םיאישנה לכ יניעלו
 םירוכאה תיבב ותוא רופאל ויו , ותָחְמְבַה תא ול רָמָש אל רפיקה ךא ..אוה בר יכ
 רברכ השעי לבל וינפ תא הכולמה ירשו םיאישנה ולח אושל ,רמשמ וילע םושלו

 אל רסיקה יכ , םיצרמנה םהירבד תא םיִבָאָאיִו ץירָאמ םג ּותָחְש אושל , הזה
 תחת אכרל ּוהָהאיִשֶה וְצַלְּפִתְ , ותמקנ חורב רוצעל לוכי אלו , םהילא עמש
 ויביוא ינש ,ןעסקַאז אישנ ךירדירפ ןַאהַאי תאו אוהה ףַארגה תא ּוחָצְ ו וזָע ילגר
 תאו / ותיבל בשיו , ןעסקַאז תא רפיקה בזע םיטעמ םימי ירחא . םיזעהו םישארה
 רסיקה תא ןיוע ץירָטמ היה האלהו אוהה םויהמ . ותֶא גהנ םהה םיובשה ינש
 , -- אוצמ תע דע ומעז תא ובת ןומטיו רתסב
 ןיבו ----

 . ןעסיירפ ץראב גרובעזרעמ לילגב עבלע רהנ לע ריע . גרעבלהימ (*



 . .חא ןכ -% המחלמו רצ םוול היחרזא וכשח רשא הב ואצמנ שפנ לכא לכו רב
 = הירעש תא רוגסל ריעה ידיקפ תא םידגנתמה םיזנכשאה אבצ רש ןילטרָאש
 -. ,רמשמה תא קיזחיו רוצמ הילע םישי םא םג ודיב התוא וריגסי לבלו רסיקה ינפל
 ַתּכ םידגנתמה יאישנ ופילחי רשא דע וירובג תואבצ ינפל ובציתיו וקזחתי ךא
 יצעוי ירש ךא . םתנומאו םהד יביואב תומהלמ תושעל המחלמ ילכ ורגחיו ובושיו
 רפיקה ליח ידיב איהה הרוצבה ריע תא וריגסיו םידי יפרו חור ילפש ויה ריעה
 ,.בורל בֶרְק ילכו קשנ ילכ : רמחנו רקי רצוא הב אצמ רפיקהו , הילע םירצה
 םיטעמ םימי ירחא , םיענו רקי ןוה לכו בהזו ףסכ יליטמ םג ,ןגדו רב תורצוא
 גרובפ ַא רט ש םגו ,רכיקה תואבצ ינפל הירעש תא ט רו 5 ק נ א ר 5 םג החתפ

 ִרְתִת גרע במע טריוו ב לשומה ןקזה גָאצרעהה ךיר לֶא .הזה רבדכ התשע
 ופכא תא דָּבַכִו ףסכ שָנוע וילע םָש רסיקהו , וילגר תחת עַנְּכִו רפיקה תא בַהְרָיַ
 ,ןלֶאקב טילשה ןקזה טשריפרוקה . ויָרְצְבִמ ירע יריחב תא ודיב רינסהל וילע
 , רפיקה לח ידי תרגתב םיִרָצִמַה ןיב ץחלָנ ,1מ ְךָח תא וילע שרפ טספאפה רשא
 וילא התלכ יכ ותוארבו ,ודוס יִתמּו וירש לכ והובזע הנורחאלו , םיררפסה ידודנ
 ילעבמ רחא שיאו ,  ותלשממ דוה תא בוזעיו וילעמ ודובכ תא טישפה , הערה
 השרחה היסנכה תוכילה לכ תא שרג הרהמ דעו ,ומוקמ תא אלָמ הנשיה היסנכה
 ליחמ רסיקה ךלה ןכ . םדקמכ הנתיאל הנשיה היסנכה תא בשיו היתונבו ןלָאקמ
 תיטורדה זנכשא ץרא לכ וינפל השבכנ 1547 ז'ש א'ה תנש תישארב יכ דע ליח לא
 . םד ףטנ ךפש ילבמו ברח ףַנֶה ילבמ

 תוכמ ץירָאמ ידודנ תא ךי רדיר 5 ןָאהָאי הָּכַה הכו הכ ןיבו 8 16-
 ירע תיברמ תא דוכליו , הבר העיגי ילב ותלשממ ץרא תא חקיו בשיו , ןטב ירדח
 ףכ הכרֶד רשא םוקמ לכבו ,גיצ פיי לו ןע דזע רד דע תיניטריבלאה ןעסקַאז
 ובדנתה םג , לינו תוחמשבו העורתב וינפ תא םיטנאטסעטַארפה ומדק , וב ולגר
 חקלבו השרחה היסנכה יממוקתמב תומחלמ תושעל םוצעו בר ליח ול תתל
 , הילילע ברו םילעפ בר היה אל ךירדיי רפ ןאהַָאי ךא . לודגה םרּומ רעהטול
 אלו / םֶרִת והכה יכ ףא , רפיקה דובכ תארי דוע הססונתה םימתה ובבל ברקבו
 גָאצרעההו . -- רפיקה םע םַחְלַהְל ול תתל םידגנתמה ובָא רשא הרזעה תא לבק
 יכ ףא רסיקהו ,ותרצ תעב ול רוזעל רפיקה לא ארקיו , ודי תלָא יכ האר ץירָאמ

 | ע מ ה א ב ל לודגה וליח םע אוביו רהמ/איהה תעב ילות עוריו תובואכמ שיא היה
 תארקל ויתואבצו  דנָאנידרעפו וליחו (ץירָאמ) גָאצרעהה תרבהב עסנ םשמו
 ,המחלמ ישנא םיפלא תשש םע עבלע רהְנ לע הנוחה ךירדירפ ןָאהַאי טשריפרוקה
 אובל הבשחמ בשח , וילא םיבורק וירובג תואבצו רסיקה יכ טשריפרוקה תוארכו
 וייה ידודג תוצופנ וילא ּופְסֶאְי יכ דע הכותב בֶנָשַהְלּו גרע ב מעט ריוו ירעשב
 שיא ףלא העבשו םירשע ויה םה יכ ! והועירכיו וינפ תא ומדק רסיקה תואבצ ךא
 דרדה תא םָאְרַה רֶּכִא שיאו , עבלע רהנ תורבעמ תא ורבעיו ורהמיו , םרפסמב
 תיבב טשריפרוקה ללפתהב עובשב ןושארה םויבו ו םצפח זותמל הב וכלי רשא

 ותלפה
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 : משריפרוקה לע ברחה טהל תא לראק רטיקה לפה הכו הכ ןיבו ,דָנַאניִרְרַעַל בל
 ץראבו ונואג .רֶבָה ,רוהב ודגב .רשא דגבה .ללגב ןעססעהמ ףארנהו ה
 ןהיא תא םַש טראמשלָאגניא ריעבו , אולמואמ ליח ישנא-וילא אביו  ותכלממ
 תונטק תומחלמבו לבהב םנמז תא תולבְל דוע ופיסוה םידגנתמה א ..ובשומ
 וילא ףוסאיו ןמזה תא ריקוהל עדי רסיקה ךא + ומל ליעוהל אלו רזעל אל ןה רשא -

 תורגתל ברו םוצע לִיַח ול היה יכ רע ,  הלפשה ץ'ראמ םישדח .ליח ישנא .דוע
 תמחלמ םיאישנה לע שידקהל ןעבַאוושל הלודגה והנחמ םע עסיו ,ויביואב המחלמ
 רסיקה ליחב םינמאנו םיער םיילח וקבד , תלהו ,רקה ריואה ילגרל.הנהו , הפונה
 יִכ ווק , םהינחמב ןוא טיבה אל רשא םירגנתמה יאישנו , םיקלטיאהו םידרפסא
 יכ !התיה ןב ונימאה רשאכ אל ךא ו ןל רצב םולש תירְב םהמע .תורכי רפיקה
 ליחבו םיִדְּב דָנָּב סהב דָגְּב ץירָאמ גאצרעהה יכ .העומשה םהילא ו םאתפ
 כצמ םרהנ הזה ךבדה ללגבו -- ןעסקַאז ץראב .טשריפרוקה תופנב .לפנתה זוגעו
 וצראל בשיו רהמ ךירדי רפ ן אהַאי טשרוטרוקה .. לַעמ ראשנ םלמעו םיאישנה
 !ןע סע המ ףארגח םג ךהֶמ וירחאו , לעילבה ןבו ץיִרעה .ץיראמ ףכמ הליצהל
 לכ וצופנ םיטעמ םימי ירתא יכ דע , וצראל שוא שיא ובש םיאישנה .רתי םג -

 . תירלָאקלאמשה תורב ילעב תואבצ
 ינפל תימורדה זנכשא ן"רא ירע לכ וחתפנ הלאה םירבדה ירחא 8 17,

 תוטהל זוע לבב ורחח םתובלב םירשיהו םיבומה ויצעוי .ימכת יכ ףאו .,.רסיקה
 קיזחיו ויהלא םשב ךלי שיא שיאו \ ,.וצראב תדה תוכילהל רורד תתל ובבל תא

 םיאישנה לכ תוכל תא וילא בישי הזה רבדבו מכ רשיכו בוטכ ותנומאו ותרב
 רסיקה ךא , םלק ימיבב ויתוצמל בישקהלו ודבעל םתד תירב.ןלעב םימעה לכו
 לב אובהל רמא רוזנו , םהיִלמ לכשל זכיג ., םלוקב עמש אלו-םתצעל הבא אל
 רסיקה זוע תא םג הוב .בישהל תילאתטטקה תסגכ תרוסמב הממ םיאישנה

 האצמ תִילֶאהטַאְקה .היפנכה קר יכ ונימאהב ., תוינומדק םינשבכ ּונוא תומוצעתו
 ַחּפ ליצאהל הרובגהו זועה הדיב קר יכו ., ןוצר ותאמ תל םיהלאה יניעב ןח
 ו םירשיח ויצעוי ירבד לכ לא תוונָּב ילבמו , -- סיקה רוה לע םיִרָצְמדיִלְּב המצע

 עַנָּבַהְל הירע לכ לאו תימורדה זנכשא יאישנ לכ לא וינפלמ ותֶאשו וטפשמ .איצוה
 69 ולהבנ הכולמה ירעו , תידלאקלֶטמשה תירבה תא םהינפמ תיבשהלו ודי תחת

 תארקל הררה (*. ם לא ריע .. הוָצ רשא לככ ושעיו ורהמיו .ץ ןזוע ןואג תרדה דוה
 רסיקה יזנג לא .דאמ בר ףסב הלקש .םג | , הקשנ ילכ תא ודיב ריגסתו ותדוקמ
 6% ןגָנרבלייה ריע םג .התשע .הזה רבדכ | ,.ונוצרו ודפח תא תונקל

 ריעו הלא .תובר םורע רות |, (**** ןעגנילטיור ,(***ןעגנילסמ
 ןוורצוא םג ,בורל המחלמ ילכו קשנ ילכ האלמו ראמ הרוצב התה נרו בסגיוא

 רה

 ל רהג תולילגב ןעדאכב .הריבה רוע םלוא (*
 אקענ לילגב גרעבמעטריוו תנידמב ןנארבלייה (**
 ₪ 'לילגב גרטבמע טריו תגידמב .ןכ םג ןעגנילסע (***
 , רלאוזצראווש לילגב גרעבמטרויו הנידמב ןכ םג ןעגנילשייר -



 = ליופ טספאפה תוצמ יפ לע היהת רשא ( ]1866188 ספ 11םמ) תיללכה
 שארמ יעדי םידגנתמה יאישנ ךא . (1565 ה'ש א'ה) מ נע דירט ריעב ישילשה
 .היחת אל / הינפוא לכב היחה חור םה ויפנא לכו טספַאפה רשא תאזכ הפְסאב יכ |
 םהינזא תוטהלו הדוסב אובל ובא אל ןכ לע ,  תירכהל םתירחאו המוקת םהל
 ויהי הונחכו הישאר רשא תרחא הפסא אורקל רסיקהמ ולאשיו , היפ יטפשמל
 תבהא ירחא וטי אלו םינפ ואשי אל ,  םהילע רבכי אל םפכא רשא םיזנכשא
 יתש תא רבחל הוק רשא הנורחאה ותוקתו רפיקה תלחות הרבא זא . ןוחצנה
 ירי לע רואל הזה רבדה תא איצוהל וטפשמ ץורהיו ,םולשב ןהה תודרפנה תויסנכה
 ח'יב תמ רעהטול .רעהטול הב תמ רשא איהה הנשב הנהו .--המתלמו ברח
 ראורבעפ = "םש ארקנ רשא ,ותרלומ ריע ,ןעבעלוייא ריעב םיבר םיבואכמב
 1549 שש אה | הצרפ איהה הנשב ; ביר ילעב ינש ןיב קרצ טפשמ תושעל
 םידגנתמה יאישנ ןיבו ישימחה לרֶאק רסיקה ןיב  עדל אקל אמ ש תמחלמ
 . זנכשא ץרא ירעו

 םע רתסב תירב תרכ , הרעתמ וברח תא רפיקה איצוה םרטבו 8 6 |
 גָאצרעהה םעת תונידמה ירש םינהכהישאר םע ,טספַאפה
 ץטירָאמ  גָאצרעהה היה םהה תירב ילעבמ רידאהו רואנה ךא : ןרעייבמ
 רשא המחלמ רובגו בבלה םכָח , םימיל ריעצה הזח גאצרעהה יכ ,ןעסקַאזס
 יאישנ תירב לעב היה רשאו 1541 א'ש א'ה תנשמ תיניטרעבלאה ןעסקַאזב טלש
 תירב ילעב םע תרכ רשא ותירב תא רבכ רפה , רעהטול תרותב קבדו םידגנתמה
 טשריפרוקה ךירדירפ ןאהַָאי ודודב ותאנקו ותאנש ללנב ןעדלַאקלאמשה
 שדח , איהה המחלמה תרעס ללוחתהב התעו , לרַאק ריקה לא הֶוְלִיַו ,ןעסקַאזמ
 לשל ותוא חיטבה רסיקהו , ויתומחלמ לכב ול רוזעל בדנתיו רסיקה םע ותירב תא
 תרשמ תא וריב תתלו ותלשממ ץרא לובג תא"ביחרהל ותדובע דעב בוט רכש ול
 גָאצרעהה םב דב יכ המואמ ועדי אל םידגנתמה יאישנו , ןעסקַאזב טשריפרוקה
 / הזה ערה רבדכ השעי יכ םבל .לע הלע אל םג , רפיקה םע תירב תורכיו הזה
 גָאצרעהה תא רקָּפ , אוהה דגבהמ אוה םג עדי אל רשא ןעסקַאזמ טשריפרוקהו
 וליה ישנא םע ךלי רשא תעב ותלשממ ץראב ויתחת טילשו רש תויהל הזה
 ּואְרְתִה םרטב הנהו , ןעדלַאקלאמשה תירב ילעב םיאישנה לכ תֶיָולַּב המהלמל
 רשו ליהה רובג , ןילטרָאש בשֶח ,המחלמ הרש ימורמ לע םינפ בירה ילעב רוע
 לע ברחב לפנתהלו רֶהָמְל המרע תבשחמ , הנוילעה זנכשא ירע ליִח אָבַצ
 ריבכהלו , םיתְתְנ רפסמ ית ליח ישגא םע רסיקה םש רשא גרוב סנעגער
 תמחלמה יצעוי ךא . םתלאש תא םידגנתמה יאישנל ןתי רשא רע ורי וילע
 תא וסיעכי הזה רבדב יכ םרמאב , 1ומָמְז תא קיפהל ותוא ונתֶנ אל (המארסגירק)
 ליח תא אינהל לאריט ץרא לא וינפ תא ןילטרָאש םש ןכ ירחא, םירעייבה תובל
 ריעב רשא הפָסאה ילעב תא ץיפהל וא , רפיקה תואבצ לא רבחתהמ אילטיא
 וסיעבי תאזב יכ םרמָאב , המחלמה יצעוי ורפה הזה רבדה תא םג ךא : טנעדירמ

 תא
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 םהיחא רתימ םילרבנ םה התע רעו זא ינמו ,ומש לע םיטינָאננעמ םיארקנו וחקלב
 רבוע וא תדה תונוהכב ןהְבמ םהב דחא אל , םהייח יכרדכו םהישובלמב םירצונה

 וא , םירחוסהו םינענכה ןיב בֶרָעְהִמ , הנירמה תוכילהב תרשמ , אבצה ת) |
 ואצמיו דלח תואושתמ קחרה םיבשוי םה קר / השעמה תשרח ילעבו םינמאה
 . ןאצה הערמו המדאה .תדובעב םדי 2

 ןע פ ק אז ב הל ןק השדחה היסנכה האצמ םיטעמ םימי ירחא 8 515.
 גָאצרעה גרא ע ג בָכָש ירחא יכ , (1839 ש'צר א'ה) גרובנעדנַארבו
 ץטירָאמ םג אוהו , ומוקמ תא ויחא ךי רנייה אלמ , ויתובא םע ןעסקַאו
 ריעב התוא וננוכיו , רעהטול יפ לע השרחה היסנכה תרותל םהירי ּוציִרה ונב
 םיכָא אי םג ןכ השע איהה הנשבו ,ןעדזעררו ןעסיימ ,גיצפייל
 תא םהילע לבקל םה םג ותואָנ מע ינב לכו ,גרובנ עד נַאר ב איָשְנ ינשה
 ןעסקַאזב השרחה היסנכה הרפונ רשא ירחא הנהו . אוהה שדחה תקלה
 , תינופצה זנכשא ץרא ירע לכב םג לק הרהמ זא הצרֶפ ,גרובנערנַארבו
 (* לעטטיבנעפלָאוודגייוושניורבב טילשה ךירנייה .אישנה ןטשל הל רמע ילול
 חַכּונ רשאמ אל , הנָשיה היסנכה דעב קזחתיו לעילב .ןבו בל השק היה .אוה יכ
 היה רשא ןעססעהב לשומה ףארגהל הזעה ותאנש ללגב קר , הב ןילי קרצ יב
 . השרחה היסנכה דיב קיזחמ אוה רשאו (דניירפדנעתוי ןייז) וירוענ ףולַא םינפל-

 הנוילעה לע השרחה היסנכה די התיה לעטטיבנעפלַאווב םגו םימיה וכרא אל ךא
 תופָרְח לופטלו תורורמ .בותכל הברה ךירנייה שואה הז יכ , (1542 ב'ש א'ה)
 ןכ לעו , םדאה ינב לכ דובכו םדובכ יניע תּורָמָל ץראה יאישנ לכ לע .םיפודגו
 ונממ ורבגיו םליח ישנא ירודג תא וב וחלשיו ןעסקַאזו ןעססעה אישנ ףא וב הרח
 בל תחמשל לעטטיבנעפלַאווב השדחה היסנכה הננוכ זא ינמו ., היבשב ןתוא ותקיו
 ָאטטַא .אלְמ (006ז 1/81ע) הנוילעה ץ לא 55 תַפנְּב .. היתרפאו היחרזא
 תא םע תולהקמב ףימהל ןשרדה רעדנָאיָא ידי תא (1%6 ו'ש א'ה) ךירנייה
 , (תפוחקוג12) ן ' 'ה ר רהנ לע רשא ץלאפ 5 פ תַפְנְבּו , השדחה היסנכה תָרּות
 לודגה ראטַאמרָאפערה תומ ינפל םירחא תועובש הל ןק רעהטול .תרות האצמ
 םג רשא ירחאו , השרחה היסנכה לַצב תוסחל האב ךַאלרודדןעדָאב םג ., הזה
 ,עוועלק ב לשומה גָאצרעהה םג , ןלָאקב טילשה ן אמ רעה טשריפרוקה
 זועמב םיקיזהמה ישאר ןעד לאק לַא מש תירב ילעב לא רבחתהל ןַכֶה ורמע

 ץראב תילֶאהטַאקה היסנכה יכ םיתעל הניב יעדוי לכ ונימאה זא , השרחה היסנכה
 יכ ספא . התוסירה רַפְע תַמְרעְמ רענתהל דוע ףיסות אלו רערעתת רערע זנכשא
 רוצעל םשפנ העיגי לבמ וכשח אלו םֶחּכ יצמאמ לכב וצמאתה טספאפהו רסיקה
 רסיקה יכ . -- םֶרִמ הנָשיה היסנכה תא תוכהל וזועְּת לבל ןֶאיטאמרָאפערה דעב
 אָפָרַי הכולמה ירש תפָסא יפ לע אל םג טפשמ ירבד יפ לע אל יכ תעדל הָאְרה
 הפְסאה לע קר התיה הנורחאה ותוקתו , םינשל עורקה תדה חבזמ

 תיללכה
 (תורחא תופג דוע םע) םישאר השלש ליכת רשא םוהטגאצרעה איה גייוושניורב (*

 . לעטטיבנעפלאווהגייוושגיורב , םשב ארקי םהה םישארה רתאו
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 < םימעמ םימיב יכ דע ליח לא ליחמ וכליו , רעטסנימב איהה הרבחה ילעב ורבגתה
 ושרג םתרוהב תכלל ונאמ רשא היחרזא תאו , ריעה תלשממ לכ תא םהילא ּוּבְסַה
 ורסי ןכ ירחא . םהל וזזב םשוכרו םנוה לכ תאו / ףרתה ימיב ל5 רסהב ריעה ןמ
 םהילע ּומָש .ןעסוטַאמ תאו ,  םתרותו םתד תוכילה לע תנעשנה השרח הלשממ
 יכ רובעי אל קזח םהל ןתנ אזהו , םיִרְצִמיִלְּב הלשממ וריב ונתיו , ןיצקלו שארל
 , (טפַאשניימעגרעטטיג) קלחכ קלָח םהיניב וקלחי םהיסכנו ,םלָבל רחא םיִכ היהי
 לַפְנְבּו  רעטסנימ רש ףָאשיבה תואבצב םמחלהב אבצ רשל םהל היה אוה םג
 הרבחה תבושמ התלע ; ומוקמ תא אלמ רלָאהקָאבו , המחלמו רצ םויב ןעסיטַאמ
 יכ ןימאהל ּוהעְתה ותָבּושַמ חור רשא אוהה ץירפ ןב יכ , ּהָצְק םּורָמ רע איהה
 ,.אטח לואשו עַרֶה הברה , ויתולילע לכ תֶנָבִתֶו ובבל ברקב הספונ םיהלא חור
 רשא םינקז רשע םינש ידיב ריעה תגהנה תא תתל התיה וישעמ תישאר
 תלקנה שיאה ןרק תא דובכב םיִרתסהמו ,(רעמרָצווש) םיללוהה תַדע ישארמ רַחָּב
 , (רעקנעה) םיִחְּבַט רשלו (רעטסיימרעגריב) ריעה רשל והמישיו , גנילָאררעפפינק
 בָא אל רשא םישנאה תאו , םישנ םהל תו ברהל ומע לכל הֶוָצ ןכ ירתא
 תוללוה התבְר סויל םוימז / תולודג תוירזכאב אוהה לבנה גְרֶה , הזה ןועב לאגתהל
 אנ , ּוָעַבְמ ןוענש חור רשא ורוס יִתַמִמ דחאו ,קוח ילב רע וטוענשו , רלָאהקָאב
 דלֶאהְקַאב הוצ אוהה םויהמו , ישרָקה לארשי ךלמי אוה יכ שדקה חור םֶשב ול

 הכולמ רתכ םשיו , תוכלמ ידגב שבליו , הזה דובכה םשב ול אורקל ומַע ינב לבל
 הראפת תרדהו דוהבו , וראוצ לע בהז תרשרשב הָלִּת ץראה רּודָּכ תינבתו ,ושארב
 םשב ול ארק רשא דובכ אסכ לע רעטפנימ ריע םּורָמָב הזה יטָיִתַה ךלמהי בשי
 והיפ יטפשמ לכו , ותאשו וטפשמ איצוה םימר טפושכו , ילארשי ךלמ דוד אסכ*
 תוירזכאו תוצירעב םג , םירָשב תואתבו ןואגו האג חורב ןנוכ וכרד תוכילהו
 ףאשיבה תּואְבַצ ינפל איהה הרבִחה ילעב ורמע םיבר םימי . -- םומזיטָאנָאּפה
 ירהא םג : רי רצקמ םֶחָל יִמָחל לכ טפשמכ םישמח ויה אל רשא םתמחלמ ישנא
 רשב שיא ולכא רשא דע ריעב רַבְג בערהו םהילע ורוציו םישדח םידודג ואב רשא

 ביואה ץורָפַּב ףאו ; םירובגכ םהיביואב ומחליו םתכאלמב ופרתה אל זא םג , וערז

 ,םישאונ םישנאכ הרובג חורב ומחל קר , םשפנ תא טלמל ופנ אל , ריעה ירעשב

 ןאה ָטי) דלַאה קא ב , ברחב לפנ ןנאמטטאר יכ התיה איהה המחלמה תירהא
 דע םשפנ תא ּונע םהיביואו , היבשב ולפנ גנילַאררע פפינקו (עריילמ
 איהה הרבחה ילעב רתיו ; םב הוארל לזרב בולכב םילדגמה דחא לע םּולתיו תומ

 הריעה ּובָש םיתרפאהו םינהכה ,ףאשיבה . ריעה ןמ ּושרג וא םיגרוה יריב ותמוה

 התיה האלהו אוחה םויהמו , זעו ףקת לכב תילָאהטַאקה היסנכה תא ודסייו ובושיו

 . היתונבו רעטסנימ ריעב תטלש איהה היסנכה
 יפ לע םתבושמ תאו םנודז תא איהה הרבחה ילעב ובזע םיבר םימי ירחא

 תא אָפְר / םינודיזה םהיטפשמ תא ריסה אוה יכ , אננעמ םשב עדונה ןחכה

 םיקיוחמו ויתובקעב םיאצוי םה םויה דעו ,  םתד תיסנכ תא ןקחיו םהיתובושמ

 ותכלב
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 תקודג רתויה תלעותה .זנכשא ץרא ירע לכב רעהטול תרוהל םיכלהמ תתל םהידזי
 גרעבמעמריוו ריעב הרסונ רשא השדחה הי ם ג כ ה ידו לע םירגנתמהל זא האצי
 גרעבמעמריוומ גָאצרעהה ךירלֶא : תאזה הבסה יפ לע , רעהטול תַרות ינדא לע
 ורצח יריבאמ דחא , ןעטטוהמ םנָאה תא , המח ריִהָמּו בל רָבָּכ ,השק שיא היה
 תוירוכאב הב רמעתיו עַרִה וירוענ תשא תא , וב ותאנקב ורי םֶצְעְּב הֶצָר , ירשו
 , ךרפב םריבעיו דאמ ץחל ותעמשמל םירסה ומע תא , וינפמ החרב יכ .דע ובל
 תירב תא םג רַפָה הנורחאלו ,טפשמ ילב רַכָל הכלממה ריע ןעג ני לטיי ר תא
 , וצראמ והושרגיו , ןעבָאווש תירב ילעב ףא וילע הלע יב דע , ץראב םולשה
 אישנ לא הָּבסנ גרעבמעטריוו םוהטגָאצרעההו , ותלחנב הפּתְסַהְמ .והוהיניו
 דָנְו עָב ךירלֶא היה הנש הרשע עברא . ויניעב בוטכ הב טולשיו .ךיוררעטסע
 יהיו , וייהב ץק יכ דע וראוצ לע ולע וגרתשה תובר תואלתו , תוירכנ תוצראב
 'ץ לכיחב אוצמל ןעססעה ץראב לשומה פפיליפ ףרגה לא אוהה ררוגה אובו םעה
 ובישוהל ובל לע םשיו , ול דניו ףארגה .וילע לומחיו , ולצב תויחלו ולגר ףכל תוָנמ
 ירמלמ ויריבא תואבצ םע עסיו , הנושארבכ וונָּב לע ובישוהלו  גרעבמעטריוול
 .םשילחיו הכותב רשא תירבה ילעב םע המחלמ רגתיו ןעבאווש ץראב אוביו המחלמ
 תא וחכש ץראה םַע לבו ., גרעבמעטריוו ירעשב איבה ךירלּוא תאו , ברח יפל
 ותוא ּודמליו ליגו תוחמשב והולבקיו , םינָּפל גָאצרעהה םהילע איבה רשא תוערה
 שפנ הב הקבד רשא רעתטול תרות תא םהילע ולבק םג , הלחתבכ םשארל ולא
 ונתיא לאו והָוָנ לא ובושבו , רכנ תמרא לע ודדונתהב ודורמו וינע ימיב גָאצרעהה
 נב לכל התוא תורוהל ףפענש סענַאָהָאי ידי תאו נע רב .םעְנָאְהֶאי ידי תא אלָמ
 תרסוימה רהטול תיסנכל תילֶאהטַאקה תיסנכ הכפהנ םיריבכ אל םימיבו , וצְרֶא
 תנשב טרָאהרעבע ףארגה רפי רשא המכחה שררמ .תיבמ םג . םוילעגנאוועה לע
 . םירעה רתי לבל רעהטול תרות האצי , (1477) ז"לר א'ה

 ינב יעגנו םישנא יטבש ואצי איהה השדחה היסנבהמ םג םנמא 8 14.
 ירחא םג תמ אל , (רעפייטרעדיוו) םינשמה םילבָטמה ּועְּבְַה רשא חַקֶלַה . םרא
 אנו ושרג רשא איהה הרבחה ילעבמ םיבר םישנא יכ , רעצנימ םָאְמָאהַמ תומ
 תומוקמב ושאר םריו בש םאתפו , םירתסמב אוהה .חקלב רוע וקיזחה ., ץראה ןמ
 םברת טהל תא איהה הרכחה ילעב ומירה רע טס ני מ ריעבו . םינושו םיבר
 ןֶאיטַאמרָאּפערה הל הָקְלַּפ איהה ריעב יב,םירעה רתיבמ ףקת רתיו זע רתיב הארונה
 .,פָנַאְו ויִנְהִּכ לכ תאו ףָאשיבה תא הינפמ שרגתו היוטנ עורזבו הקזח דיב ביִתָנ
 ינלפכ רשא ןנאמטטַאר םשב עדונה (רעגידערפ) ןשרדה יכ הבדה עדונ הרהמ דעו
 הרבחה חקלב םיקיזחמהמ דחא אוה , םַמָי ץופחי רשא לכלו ורוב םעה תובל םיִמ
 םישנא ינש רוע ורבחתה הזה שיאה לאו , םיִנָשַמַה םילבטמה תרבח / איהה הערה
 םשו , ןעסיטאמ ןאי דחאה םש רשא , הלֶפשה ץרא ירלי רקש ירומו תימרת יאיבנ
 ןעסיטָאמ דימלתו טיח שיא , (ןעדיילמ ,ןַאהַאי םשב םג הנוכְמה) רלָאהְקָאב ינשה
 ו ןנָאמטטָאר לא פהה לעילב ינב ינש ורבחתה רשא תעה ןמו , תימרתה תכאלמב

 ורבגתה
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 ! תושעל רהמיו -  תפליו ץנַארפ ררהיו . ונוחצנ ילגרל םּורֶה התזא םושלו תפרצ
 - ' *םיקחל היה האלהו אוהה םויהמו , (1544 דש א'ה) לרַאק םע תירב תורכלו םולש
 ""'תפרצ לע אילטיאב זע רתיו תאש רתי , גרובסבַאה תיב ינב-, וירחא וינבלו לראק
 '%נבו .ןושארת ןינארפ תמ  םינש שלש תפוקתל , -- ףצפצמו הפ הצופ ןיאב
 "תרכ"הוה ךלמה הנהו , ויתובקעב אציו ותוכלמ אסכ לע בשי ינשה ךירנייה
 ' תא םוחלל םהל .רוזעיו / רע ה טו ל תרותב םיכלוהה זנכשא יאישנ םע תירב
 שרפו ברתב ףדר ותכלממ ץרא תפרצב ךא / םילָאהְטַאקה םע םתדו םתרות תמחלמ
 . -- ! והשעמ רזו הזח ךלמה ךרד ךפכפה -- רעהטול תרותב םיקיזחמה לכ תא
 לענה רשא ירתא םג יכ , דוע התבש אל גרובסבאה תיב םע תפרצ תמחלמו

 המהלט תודחא םינש דוע הללוחתה , ותוכלמ אסכמ רַרָיָו ורוה תא לראק רסיקו
 םהינש ואלנ-רשא דע לרַאק רכיקה ןב ינשה פפיליפ ןיבו ינשה ךירנייה ןיב הזע
 :םנמא.(1559-ט'יש א'ה) סיזער במַא ק א ט ַא ש ב םולש תירב ותרכיו המחלמב

 / םבכלב ויחא תא שיא אונשמ ולרה אל . הרש ימורמ לע םֶחְלֶהְל ולדח יכ ףא
 'םייורפסה יכלמ ןיבו ספרצ תיב יכלמ ןיב .חחצנ השורי התיה איהה האנשהו
 , -- גרובסבאה תיבמ

 , זנכשא ץראב תדה תומחלמ .3
 מנ , םיתפרצה תא לרַאק רפיקה השט רשא תורְבכה תומחלמה 8 1.

 םיצרפתמה םילאעמשיה ידי תרגתב ךיי"רעטסע לע הפקשנ רשא הארונה הערה
 רמיקה ןימי תא רוהא ובישה , הישרשמ דחוא תואשמל םעפב םעפכ הכותב
 םיקברה לכ לע גרוב םגי וא תַפְסִאַּב הצרהנ רשא הרגה תא רואל איצוהמ
 תאז לכב ךא . תילֶאהטאקה תד תיכנכ לא הקוחב םבישהל רעהטול תרותב
 ירש יכ ו השדחה היסנכה 5 רעהמול ירימלתל ה ער איהה הפסאה תאמ האצי
 רשא םהיסכנ תא םילָאהטַאקה ינהכל בישהל םהיאישנ תא קיצהל ּולָחַה הכולמה
 ףארגהו ןעסקַאז ץראב טילשה טשריפרוקה ףסא ןכ לעו , ריה תקזחב םהב וקיזחה
 ןע דל א ק ל אמש רפכל רעהטול תרותב םיבלוההםיאישנה לכ תא ןעפסעהב לשומה
 לכב והער תא שיא רוזעל תירבה תרוסמב םואיביו ן ע'גנ י רי ה ט רעי לצא רשא
 "תפוקתל .(1531 א'צר א'ה) הנומאהו תדה תודא לע המחלמ םהילע םוקת רשא הע
 .םהה תירבה ילעב םע פולש רסיקה השע (1535 ב"צר א'ה) הנשה
 ףולשלו רוע טמוקתהל ופיסוי לבל הנמאנ ותיטְבה םה םג אוהו .גרעב נרינב
 וקיתמי איהה הפסאבו , רתְבי רשא םוקמב השָדח הפסא יהת רשא רע רעתמ ברח
 תשדחה היסנכה רבד לע ץורה טפשמ וצרחיו דוס תונידמה ירשו םינהכה ישאר
 'ם נע מע ל ק טספַאפהב ץיִאָה רסיקח יכ . הב םיקיזחמה לכו רעהטול תרות לעו
 תורא לע םטפשמ .איצוהל םישארה םינהכה תא ףוכאלו הרצע אורקל יעיבשה

 םיטנַאטסעטַארפה ירי תא רסָא אוהה םולש תירב , -- םילָאהְטַאקה תוסנב .ידננחמ
 תא ריִתַה .תאז לכב ךא ; טומי לבל עַלָס לע םֶבָצַמ תא ןנוכל ולכי רשא ילבמ

 םתידי 1% (*)
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 ייא תאו הניתחתה אילטיא ץרא תא םיתיחשמה םיארפה םילאעמשיה לא רבחתה
 המחלמהל ץק תושעל (78] 1[]) ישילשה ליופ טספאפה ררועתה זא .ןויש ץרא
 ינש תא יכ האר יכי ךלמהו רפיקה ןיב הרשפ תושעל ץמאת*ו ,איהה תישילשה
 ודגב יכ דע תינרותא וינימאמ בל תא רעהטול ביִסֶה זנכשאב , שא הלכא ויתוצק
 םירצונה יכלמל רוכב תפרצ ךלמו ,םתלשממ תֶא םימרגותה םיטשופ ןראננואבו ,וב
 ךלה אלו , ראמ ויניעב טספַאפה לפנ ןכ לעו , תירב םמע תּורְכְו םהירחא קבד
 , םירצונה יכלמ ןיב תמא םולש תושעל שקב םא יכ ,זומרעה תארקל םעפב םעפכ
 ח'צר א'ה תנשב אצצינ ריעב ךלמהו רסיקה ותרכ ויפ לע יכ ודיב תילצה וצפה
 לכ דיבו , םינש רשע דע המהלמה תא תיבשהל וטילחיו , יהחונמ תירב 8
 לכו ,םתשקבו םברחב (אוהה םויה דע) ודכל רשא תוצראה הנראשת םהמ דחא
 העורתב והיחא תא שיא ואר רשא) ךלמהו רסיקה יכ ונימאה םיתעל הניב יעדוי
 ברח הז לא הז תאשל רוע ופיסוו אל , םיעְרְו םיבהואכ (ורחי ורבד הפ לא הפו
 רוע רֶפַי אל ץנָארפ יב ןימאה לרַאק רכיקה םג . םלועל שומת אל םמולש תירבז
 זיר א פ ריע ךרד תינשה הנשב רבע ןכ לעו ,ותחטבה תא רומשיו ותא ותירב תא
 ךרד יכ הָמְד יכ ,(* טנעגב זא היהנ רשא ררמה תא טיקשהל הלפשה ץרא לא
 יכ / םימי ךראל היה אל אוהה םולש תירב ךא . רבוע אוה ותירב לעבו ובהוא ריע
 עסנ 1541 א'ש א"ה תנשב יכ .  תאזה הנאותה ילגרל תירבה תא רפה ץנָארפ
 רשא םיה ירדוש םירָאזרָאקה תא תימצהל אקירפאל תינש םעּפ לראק רסיקה
 יבשוי הז ינפל ושע רשאכ תוינאב ןוכיתה םי .יררוי לכ תא םירדושה ריגלַאב
 םג , םהה ויתסה ימיב זוע תורטמּו םשגה יִמרז ,. תופוסהו תורעסה ךא . סינוט
 םעפב ןטשל ול ובצנ ,הלוצמ ןְוָי תומוקמבו תוצְבב וב ומחלנ רשא םיביואה תומחלמ
 תולודגה תורעפה די זוזעב םיעלסה ינש לע וצצופתה תובר המחלמ תוינא . תאזה
 ץחלנ יכ דע , אבצה ליח ישנאב התיה הלורג הפגמ םג , איהה תעב תוללוהתמה
 הפְרֶמב בושל -- םינטקה וידבעמ דחאכ הארונ תנע תונַעְתה ירחא -- רפיקח
 ץנארפ ךלמה שפנב הָביִהְרַה /איהה הלודגה הָלְִמַה . ותדלומלו וצראל שונא בלבו
 ןכ לעו ,וילגר תחת והעינכיו וביוא לע רבגתי תאזה םעפב יכ ןימאהל הוקתו תלהוה
 (15/2--1544 ר'ש--ב'ש א'ה) תי ע יב רה ם ע פב לרַאק רסיקה תא םוחלל לָחַה
 ןימי עשי תורובגב סג , ותימע רבגו ותירב שיא םילאעמשיה ןוטלש תרזעבו
 םינוש תומוקמ השמחב םאהפ לפנתה ,ומולש ישנא ןעדעוושו קרַאמ ענָאד
 ןרערנאל5פ ,טנַאבָארב ,גרובמעפקול ,ררפסב : רסיקה לע
 רובגה לרַאק יכ !ץנַארפ ךלמהל ליעוהלו רזעל ויה אל הלא לכ ךא ,דנָאליַאמו
 ואישה / הלודגה ותתלצה םג , ליחה ירובג ויתואבצ ירשו , תולובחתה לעבו
 תריב זיראּפ תא םג רירחהל רשנכ אְדָיו , ץנָארפ ליחב הארוג הפגמו תֶומ תמוהמ

 תפרצ
 רהנ לע ןע + ג ל ע ב ץ ר א ל תיחרזמ ןרעדנאלפ  לילגב .הריבה ריע (דגאג) טנעג (*

 תכותב רשא תובר תולעת ירי לעו , הפרפ עברא הפיקהו הל שלושמ תינבת , סיל רהנו ערלעש
 . םייא םירשעו העבשל קלחתי

 8. (ג'ה ע"יר)
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 םולשה אוה , ייארעבמַאק ריעב רואל םולשה רבד אצי , ץנָארפ ךלמה םִא עזיאול
 ,(1529 ט'פר א'ה) (6גמנמזַּגְנ) (* יארבמ אקב םישנה ם1ּלֶש םשב עדונה
 ינש לוקשיו ,דנַאליַאממ ודי תא ץנָארפ ךלמה רַעָנ אוהה םולשה יפ לעו
 , וריב ןוברעל ויה רשא וינב ינש  תּורַח רעב לרַאק רסיקהל ףסכ לקש ןאיללימ
 םג תרכ ןכ ירחא . אי ד נוג רו ב םוהטנָאצרעהה תא ושפנ תֶואְב ול ןתנ לרַאקו
 רטע לראק רסיקה תאו , וביר ישנא אילטיא יאישנ םע .םולש תירב טספַאפה
 ול חיטבה הז רכשבו , אמור ירסיק תרטעבו אידרַאבמָאל תרטעב
 ברקמ ויערמו רעהטול תרות ירחא םיכלוהה םיִשָחָּב םינב לכ תא תירבהל לראק
 לאו םהיונ לא םישרגנה (ן641600ז) יצידימ תיב יכיסנ תא בישהלו , ץראה
 תאזה הנורחאה החטבהה תא הנגהו .הנושארבכ ץנערַאלפ ריעל םהיתובא תולחנ
 תישפחה תיסנכו , הדכלנ ץנערַאלפ ; םצראל יצידימ תיב ינב תא בשיו רסיקה םָיק
 החטבהה תא ךא ; תוהלב ןמ המת הפס ,םיצידימה תולג תעמ הב התיהנ רשא
 תירכהל ץרא יכלמ לכ ידי םג ודי הרצק רוצק יכ ןעי , רפיקה םיקה אל הנושארה
 היסנכ יפנכ תחת םירצונה לכ תא סְנָכְלּו וירבחו רעהטול תרותב םיכלוהה לכ תא
 . תילָאהטַאקה ,תד תיסנכ / תתא

 בושל תובשחמ בּושָתַמ ץנָארפ ךלמה רוע לָכָה אל תאז לכב ךא < %-
 םע םולש תירב תרוסמב אב ןכ לעו  ,םלוע תַזְחאל דנ א ליַאמ תא ול תחקלו
 םוהטגָאצרעהה תא ודימ עורקלו לרַאק רפיקהב םחלהל ול ורזעי רובעבל םילאעמשיה
 תא וזוע תומוצעתב רפיקה דכל רשא הנשה םצעב הנהו , איהה המיענהו הפיה
 םיראזרָאקה איִשְנ אפָארַא ברַאּב ןידדארי ַאה עורז תא עַד סינומ
 ,אוהה םיה תוחרא ירבוע לכ תא רורשלו לולשל הביא תוינא ןוכיתה םיב חלש רשא
 רהַמ איהה הנשה םצעב , תורחל תודבעו תולבסמ םירצונ ףלא םירשע איצוה םג
 תא עַצָּב םרטבו , הנוילעה אילטיא לע ויפנכ שורפיו רשנכ אָרִיַו ץנַארפ ךלמה
 םאישנ רשא טנָאמעיפ תאו ןעיִאוואס תא רכל , דנַאליַאמב והשעמ
 רַמָע הנשה תפוקתל ךא , ותירב לעבו לרַאק רפיקהל רשב ראש היה (גָאצרעה)
 תפרצ ץראב לודגה וליח םע לפנתיו , וקיח לא ותלועפ תא ץנארפל רַמיַו לראק
 אוה , םיתפרצה אבצ רש םלוא 15%6(/,  ו"צר א'ה) סנַאוו א רפ  תוזוחמב
 תא בירחיו .וכלָמ תרועל שָח , יצנערָאמטנָאממ (**לבַאטענָאקה
 יפ לתו ,ףלא יררה תורבעמ ןיבו ע נָא הע ר רהנ ןיב רשא תומוקמה לכ
 דע , לראק רסיקה הנחמב םינמאנו םיער םיילחו לודג בער איבה הלאה םירבדה
 התיה רשא הלודגה הפגמה ירחא וצרא לא בושלו תפרצ תא בוזעל רפיקה ץחלנ יכ
 רשא ללגב ץנָארפ ךלמה לע לודג ףצק ופצק םירצונה יִמַע לכו , וליח ישנאב

 רבחתה
 , ערלעש רהנ לע .תינופצה תפרצ לילגב רצבמו הריבה ריע (ארבגנאק) יירבמאק (*

 תחפסנ ןכ ירחאו םידרפכה יריב תאזה ריעה התיה 1595--1667 ז"כת--ה"נש א"ה תנשמ
 . הנושארבכ תפרצ ץראל

 יכלמ יטיב םג אמור ירסיק ימיב (רעטסיימללאטשסארג) הוראה רש , לבאטענאק (**
 איכצמה אבצה רשל לבאטענאקה היה תפרצב םישדחה םיכלמה ימיב ךא , םינושארה תפרצ
 השביה ליח תא
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 דעו , םֶלֶאַיו בשה והזחאיו גרובסדנורפ שפנ הע עגנ אוהה רשקהו ,תואבצה ירשי

 הסנ , הזה ןומהה ידימ וריע תאו ושפנ תא עישוי תינחב אלו םרחב אל יכ ותוארב =

 ילבו אָבְצ רש ילב וראשנ.רשאו םרחה יִצְהִמ ועגפנ אל רשא םיזנכשאהו םידרפסהו |

 םינודיז םימ ץֶרפכ וצרפתה , םאָבצ.רשו.םדיגנ ןאברוב לרַאק לופנב ,המחלמ דיְנ
 רֶשָּב הלכא הלודגה םברח ..-ארוג ןהבאו בר גרה הב ושעיו אמור ריע ירעשב

 רבתתיו ףלא ירה תּויּפְלּת ךרד .םתוא ךילוה אוהו- , אבצה רש גרובסדנוהפ פע
 םחלה לוו ףסכה םֶּת איהה םעפב םג ךא . וליח ישנא םעו ןאברוב לרָאְק םע
 םהינודא ינפמ וצרפתיו ץימא רשק ורשק םהה המחלמה יריכשו,םיזנכשאה הנחמב

 ירעש לא [- ןאברוב לרַאקְּב ּוציאָה ליתה ישנאו . תומה ריב רודש לפנ הרהמ
 תנשב יִאמ שדחל יששה םויבו . םתלֶאש תא םהל ןתנ .אוהו , הילע םחלהל אמור
 טספאפהו,אמור תמוח לע המחלמ תרעפב םיררפפהו םיזנכשאה ּולַע 4597 ז"פר א'ה

 , רודו רוד תונשמ וינפל'םיכלוהה ידיב םסקב הָיִה השא הנומאה קשנ תא םעפה םג
 , ותלגלג תא ןיצר אל םנמא רשא ., ןאברוב לראק שאר לא לודגה םרחה תא עלקיו
 ; ריעֶה תא עוקבל וליח שארב-אב רשאכ :ושפנ-תא חקיו אב תרפוע רודכ לבא

 םנודזב . םיליצאו םיתרפא ימדמ ּוריִבָשַה םינונשה םֶהיִצַח תאו , עַבְשְל םיריבא
 ללש וללשוו ולזגוג וסמתיו ּוסשיו , םובידנה-יתב תא וצתנ , םירישעה ילכיה ופרה
 ףסכח ילכ לכ תא-והדשיו תולפתה.יתבב טד תואלמ םיריב וצרפ םג 'זב וזוביו
 םהישודקו םהישדק ימלצ יִרָע תא םגו / םתוא ּולְצִנִו םכותב רשא בהזה ילכ לכו
 םיזנכשאה יצירפו .טהה םיצירעה םידודגה םהל ּוזְְּב ץפח יִנבאו בהזב םיִצְּבשְמַה
 ושפחתה ,אָנָש .רשא 'ה תובעות לכ םתושע ירחאו םַשָא םהיתוחתמא םאלַמ ירחא
 טספאפה שאר לע .הסלקו געלו זוב וכפשיו אמור תוצוחבו םיקושּב ובבוסיו םירגבב
 . שיא ינב תאלָחו םדא יטילפ םילפשו םיזבנ םישנאב לַתָהָּכ םהב ולתהיו וישודקו
 ּועְרה רשאמ רתוי יכ רחא הפ וריגיו ודיעי , אוהה רודב רשא םיטמאנה םירפומה
 ּועְרַה , היבשוילו אמור ריעל םינש ףלא ינפל םילַאדנַאווהו םיהטֶָאנה
 ילעבלו םשהק ריעל איהה תעב םילָאהטַאקה םַעָו אמוה רפיק ישימחה לרַאק ידודג
 הערה .וילא התלכ יכ האר יעיבשה סם נעמע לק טספַאפהו , -- םֶמַע ינבו םתד
 םיחצרמהו םידדושה ודודג םע סולש .תירב תורכל תואָיִנ , הרימ טלְמַהְל הָוקַמ ןיאו
 רתסהל .אמור ריעמ סָנ הרהמ דעו ,  ושפנ דעב םהל ןתנ ול רשא לכ)  םהה
 ויתואבצ ושע רשא לכ תא לרַאק רפיקה עומשכ יהיו ..תווה רובעי דע םירתסמב
 ברקב ךא ,ןהה עשר תולילע לע בצעתמו ףצקתמכ הארתיו / טספאפהלו אמורל
 ודכליו םיתפרצה ורבגתה הכו הכ ןיב ךא ..-- ּולָשְּבַהְבּו וביוא לּפנְּב זומש ובל
 5עפַאענ לא ועסנ ןכ ירחאו , (1596 ח'פר א'ה) הנוילעה אילטיאב תובר םירע
 - הנחמ ברקב (טסעפ) הפְנמ התיה םאתפ םנמא . םידרבסה דימ התוא תחקל
 תוגונעתל םש םֶרָּכַמְתהּב אמור ריעב ומת ופס םיזנ שאה הנחמ יצח םגו ,םיתפרצה
 תא תיבשהל םיזנכשאה םג םיתפרצה םנג ּואְתַה ןכ לעו , תובעתנ תואתו םייושב
 הריבגהו ,רפיקה תרוד אטערַארַאמ הריבגה יפ לעו ,םולשה ירחא והיו , המחלמה

 עזיאול
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 -1< 2 יח ךא + ()זגזפ9118) ל'יזראמ ריע לע רַצָיַו הסנאווארפ תופנב אוביו , םרב

 = = תא 'בוזעל ץחלנ יכ רע - תמ ּיָפַנַא לעו וילע וריטמיו א תויראכ ל ריעה
 . המקנל הקקושה ושפנ תא דוע עיבשה ילבמ תפרצ ץרא '

 ושפנו , ץֶאְנ , וליחב התיה רשא הפגמה תא עמש ץנארפ ךלמהו 8 1
 איונעג תאו דנַאליאמ תא לרַאק רפיקה רימ תחקלו בושלו וירצל םקנ בישהל הָחְוָא
 תואבַצ שארב ורדהבו ודובכב אציו רתמיו . המחלמו ברק םויב ורימ ערק רשא
 תדוצמ ךא . אילטיא הצרא אוביו , םיבוט קשנ ילכ יקשונו המחלמ ידמלמ וירובנ
 עורזבו הקזח דיב ותארקל ובציתה היהרוא יכ ו - הנטשל ול הבצנ איוו
 ןַא ב רו ב לרַאק חילצה הכו הכ ןיבו , וצפח זותמל האלה תֶכָלִמ והורצעיו היוטנ
 (26803ז8) א ר אק סע פ סע רבחתהל םג םישרח ליח ישנא זנכשא ץראב ףוסאל
 הנחמב טחלה לזָאְו ףסכה םּת הרהמ דע ךא , לודגה וליח םעו םיררפסה אבצ רש
 תעב .ומל לּפ רפח אלו לודג עָבָש היה םיתפרצה הנחמבו , םידרפסהו םיזנכשאה
 בֶרְקַה תוקיז רָזאְל הנאות גרובפדנורפ םג :ןָאברוב לראק אצמ איהה קוצמו רצ
 לע םאתפ ולפי לּופָנ סא יכ םהילא םרמָאב םליח ישנא תובלב המחלמה תקושתו
 יריכשו , רקי ןוה לכו ףסכו בהז םהיתוחתמא ואלמיו בר ללש ואצמי זא םיתפרצה
 םיבער םג ויה רשאו הזבהו ללשה לע 'םא יכ םבלו םניע ןיא רשא םהה המחלמ

 ורבגתיו (1595 ה"פר א'ה) איוואפ רי לע םהיביוא לע הלילב ולפנתיו ורהמ ,םיאמצו
 שפתו יבשב לפנ ץנַא רפ ך ל מ ה םגו ,המרח רע םותכיו םוכיו םיתפרצה לע
 יובש רתַב די רד אמ ריעל אבויו ,םינְּפל ודבעו וצרא ןב ןָאברוב לרָאק ידיב יח
 לע םיתפרצה ירוחבמ שיא םיפלא תרשע ולפנ איהה הדבכה המחלמב . ברח
 היה ץנָארפ ךלמהו . (68818) ןיסעט רהנ יִלג תולוצמב ועבמ וא , הרש ימורמ

 רסיקה םֶש רשא תירבה ירבד לא רַתַעַהְל ?חלנ יכ דע היבשב המימת הנשכ
 לע ויניע שוטלל דוע ףיסוי לבל עבשנ והור תל ונוצר תּורָמְלו , וינפל לרַאק
 -- רפיקה יריב דנוג רוב םוהטגָאצרעהה תא תתלו דנ א לי א מ תכולמ
 בשיו ישפחל חַלֶש,רסיקה ריבןוברעל וינב ינש תא ץנארפ ךלמה דוע ןתנ רשא ירחאו

 ?פר א"ה תנשב , תפרצ תמדא לע ולנר ףכ תא גיִצִה רשא טעמכ ךא . התפרצ
 םע םילשה רשא הפרחה םולש לע םֶחְנִיַו , והייחתו ותרובג תור בשתו , (1596)
 רשא ותעובש ןמ ּוהְריִִּיַו וילא ורבד חלשיו , וידי תא קזח טספאפה םג , וביוא
 , ומַע היה אל ובלו עבשנ ויתפשבו ויפב קר יכ ןעי , ותרצ תעב רפיקהל עבשנ
 יאישנמ םידחא םיאישנו דנַאלגנע ךלמ םעו ומע (אניל עגילייה) שדק תירב תרכםנ
 דע הנהו , -- םידרפסה לַעָמּו לרַאק רפיקה ףכמ אילטיא ץרא תא ליצהל אילטיא
 העמשנ םיִפְּתַה תרעסו , אילטיא ירעשב המחלמ תעורת לוק תינש עמשנ הרהמ
 וחמש םיזנכשאהו , ףסכ עצב דעב / ליַח ישנא ףוסאל זנכשא ץרא ירעב תינש
 םינומהו ,םשפנ יאונש ויפגאו טספַאפה לע הכורע איהה המחלמה יכ םעמשב ראמ
 המקנ תחקל םירָבע לכמו םירעה לכמ הנ רעהטול תרותב םיקיזחמהמ םינומה
 תהת םוצעו בר ליה ףסאנ םיטעמ םימי ירתא יכ דע ,טספַאפהב המחלמ תושעלו

 לגד
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 אּונש .היה + ([18:ו86890ם) תויפיפי םישנ תבהאל ּורְכְמְתַהְו םיגונעתה ירחא
 לרַאק רסיקהו הזה ןינארפ ךלמה ןיבו . ומע ינב םיתפרצה יליצאלו םיבר םיתרפאל
 ,הָבַכִמ ןיאו םימיה לכ החקלתה ּהָשָא תבהלשו , דאמ הלודג האנק התיה ישימחה
 , אפורייא לכ לע ןוילע ךלמו ידיחי טילש תויהל הואת הָואְתַה םהמ דחא לכ יב
 שיא הרי לע קר יכ , זנכשא ץראב תירפיקה תרטע ירתא -םהינש ורתָח ןכ לעו
 . ץרא יבלמ לכל ןוילע תויהל הרשמה דוהב ויחא לע אשנו םוריו , ץמאי והערמ
 הצצונ זנכשא רסיק תרטעו , לראק רב היכיסנו םיזנכשאה יאישנ יפ לע יכ ספא
 ושפנ ָףָשֶה אלו , האנש תילכת ץנָארפ ותוא אנש האלהו אוהה םויהמו , ושאר לע
 האנשה ילגרל .ּזעןּואְג תא רבשלו ארונה ודוה תא עינכהל המזמו הלובחת לכמ
 תתיה הבסנה תישארו , םהיניב תולודג תוט תל מ ע ברא וצרֶּפ , איהה הלודגה
 ידיב התיה .איהה .המיענהו הבומה ץראה יכ ,םעפ לכב דנַאליַאמ ץרא
 ץמאתה לרָאק רסיקהו , (1515.ה'ער א'ה) ָאנָאנגיראמ תומחלמ יטימ םיתפרצה
 לבִח איהו , איה םג זנכשא ץראל בָשְחּת ועד יפל יכ ןעי , םדימ התוא עורקל
 התיסה , איהה המחלמה דוע הצרֶפ םרמב הנהו . םיזנכשאה תוצרא לככ ותלחנ
 08811 לסמ תטטזיפסמ) ] א ב רו ב תיבל ל רַא ק ב נב תא ץנָארפ ךלמה םִא עויאּול
 תולודג תוצאנ שעיו , תבשק ןזא , עלב ירבד , הירבדל הטה אוהו ,םֶנְה ועְלְבְל
 לראקל רַחיַו . התואג ברחו תפרצ זועמ היה רשא אוהה רישעהו ליכשמה רובגהל
 רשא ירתאו , ךלמה לע ץימא רשק רושקיו , ותמקנו ותמח שאכ וב רעבתו ןאברוב
 לרַאק רסיקה לכיהל אוביו זנכשא ץראל תפרצ ץראמ חַרָּב , ךלמה לא ורשק עדונ
 םיתפרצה רובג אצי , איהה המחלמה תרעס ללוחתהבו , אָבְצ רשְל ול יהיו ישימחה
 רסיקה תואבצ ואצי ןכבו . הזעה ותמקנ ריב םיתפרצה ךלמב המחלמ תושעל הזה
 גרו בס דנו ר 5 תדוקפ תחת םיזנכשאה ירותב יריחב םימוצעהו םיברה ולָיח ישנאו
 ,םשארב ןאברוב לראק ץרענה רובגהו , םהומכ ליח ירובג אבצ ירש דועו ןילטרָאש
 םיכלמה ושע םהה םימיבו .ותירב ילעב םירָאצייוושה ליחו תפרצ ךלמ ליחב םהלהל
 /(ןעפפורטהטטימ) אבצה תדובעל ףסכב םירכשנה ליח ישנא ידי לע קר םהיתומחלמ
 הנק יב,ם יז נכש אהו םיִרָאצייְווש ה תא תורְחְתָהְל ולכי אל הכלממו יוג לכז
 .םינושארת םימיב םיריבאה קשנ ילכ לכ לע ורבג(ןעסקיבדנאה) םדיב רשא הפרשה
 המחלמב . -- תובגשנ תורָצמו םירצבמ לכ ורמע אל םהל רשא חתותה ילכ ינפלו
 םימר וכפשנ רשא ירחאו , דאמ הלודג הפגמ םיזנכשאה ינפל םיתפרצה ופגנ איהה
 ואי ונ ע ג תאו ד נא ל י א מ תא םתמחלמ ישנא יריב םיזנכשאה ותקל ,םימכ םיבר
 ספא . -- (עגריבעגנעפלא) ףלֶא יררה תופעות ךרד רותא בושל וצחלָנ םיתפרצהו
 (0גָזַּגַזַ)) דא יַא ב לפנ םֶעְסִמ ךרדב יכ , םיתפרצה תאס דוע האלמנ אל יב
 אל יִפד לכו תָח ילבל יושעַה םיריבאה לכ ריחב היה אוהו , ללח םתרובג תישאר
 לרָאקו . והתימיו תֶרפע רודכ וב הרי םיזנכשאה ליח אבצמ דחא יכ , וב אצמנ
 לע , ומע ינבו ויחָא םיתפרצה ימדב וימעפ וצחרב םקנ דוע עבָש אל ןאברוב
 ברחב תפרצ ץראב םג לפנתיו לרַאְק רפיקה ליִח שארב דיע ךליו , אילטיא תמדא

 םדבו
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 = םתבצע התבֶר דוע רחויו , הזכ םאתפ דש לע רעש ורעש היבשוי לכו , ךיריצ
 = תאז לכבו . םתרזעל ואב אל םתירב ילעב ןרע ב יחרזא יכ םתוארב םתרוגמו
 ואצי ברח יפלוש ליח ירובג שיא םיפלאכו ,םבל תא וצמאיו לק הרהמ וששואתה
 ךלה ילג ניו וצ םגו ,םיתעברא םהמ םימוצעהו םיברה םהיביוא תארקל המחלמל
 הרבכ המחלמו , םיצרמנה וירבדב םחור תא ץמָאלו םהידי .תא .קזחל םהמע
 ולפוו  םהיביוא ינפל ךי ריצ ירובג ופניו , לע פפ א ק רי לע םהיניב החקלתה
 יפל זא לפנ ילג ניווצ םגו , זע לכב ילגניווצ תרותב םיקיזחמה םירובגה ישאר
 ,הולבניו הב וללעתיו התמה 1תִיְַגְּב םתמח תא ּולָּכ םיביואהו , הרשב הכרעמב ברח
 איהה המחלמה תירחא . חור לכל הרפא תא ּורָזיו , שאב התוא ופרש הנורחאלו
 ילעב ורב ,הל ןק ילגניווצ תרות םש האצמ רשא םיבר תומוקמב יכ הבסנ התיה
 ץייווש ץרא יחרזאו , ּהָלִּפ לע םתיסנכ תא םש וננוכיו ובושיו תילָאהטַאקה היסנכ
 . -- םימיה לכ תויסנכ יתשל ונלפנ

 . םיתפרצה םע גרובסבַאה תיב תומחלמ 2
 ךלט םק אל ,לורגה לר אקו םינומדקה אמור ירסיק ימימ 8 0.

 ישיטהה לראק דלי רוע ותויהב יכ , ישימחה ל רַא ק ךלמהכ טילשו בר לודג
 חייש--סיר א'ה + (ךַנָאלרעדינ) הל ַפַש ה ץראב לשומו ןודא רבכ היה ןטק
 1500-1555  ה) ויבא תאמ השי ול הלפנ רשא ,רשועב יתברו הבוט ץרא
 (ןעינאפש) דר פס ץרא לכב ךַלָמ םינ ָש ב ךר רענ'ותויהב . (1516 ו'ער
 ילעפַאענ ץרא לכב , (ומא דצמ ונקז ויבא ילָאהטַאקה דנַאנידרעפ תומ ירחא)
 אקירעמ אב רשא תשדחה תוצראה לכבו איליציז תפנב , הָיְרּופהְו הכורבה
 תוצרא לכ תא שרי שי אל ותויהבו . (ןעידניאטסעו) תיברעמה ודוהבו
 דנָאניררעפ ידיב ןתוא ןתנ רשא) גרו בס בָא ה תיבייבלמ תלחנ ךייררע טסע
 ז נ כ ש א ץראב רפי ק תויהל לע םקַה היכיסנו זנכשא יאישנ לכ יפ לעו , (יחא
 קרצב יכ ונערי הלאה םירברה יפ לע הנהו . ןקזה ויבא ןַאי ליטיס ק א מ תחת
 לכ שמשה אובת אל ותכלממ ץר אב יכ הזה לודגה רפיקה ראפתה
 ברו םילעפ בר , לָכָש חכ ריבכו בבל םֶבִח היה הזה רפיקה . -- םלוע ימי
 , ותכלממ לכ תוכילהו ותיב תוכילה הָיפִצ וניע התיה תערו תוצעומב , הילילע
 ותלהתו ,םיוג תוצרא לכב םש ול אָצְיַו , רעשב ויביוא תא רבד הרובגו הצע חורבו
 ךלמה איה וביר שיאו ורוד ןב . -- םיקותר םָי יִיִאְו לבת יספא רע הצר
 ןושאוה ץנארפ רָבָנו רֶאאת הפי , יח שיא , תפ רצ ךלמ ,ןושארה ץנָארפ

 ל א ,השעמה תֶשרתו תעדו המכחל הזעה ותבהא ללגב רשא/זועב םבח
 1515-1967 = ולו , ראמ ללְהמ היה / המחלמב ויתולובחתו ויתורובג ללגב םג
 'ּופְרְר ללגבו הנידמה יטפשמב ושפנ תוצירע ללגב ךא , תמאב הלהת הואנ

 ירתא
 יתתנומת , אפורייאב תיברעמ תינופצ , דנאללאה תכלממ איה הלפשה ץרא (*

 עשה הברקב ליכתו , עדלעשו סאאמ , ןייהר תורהנ ןיב , (שלושמ תנומת) תינוי ףכ תנומתכ
 . גרובמעסקולו .גרובטיל םשב תובְקנה תויזגכשא תונירמ יתשו , תוידגאלקאה תונירמ
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 בו שיא ןיב רשא םירבדבו תדח ינוקתב ץמאתה רשאמ הברה רתי : / והערל
 תא ריִסַה , תולפהה יתבב םהישורק ימלצ תא די קזוחב הנֶפ ילגניווצ . =- ויהלא
 םיתבת לכמ בגעה ילכו תוחבזמה תא , םידיפלהו תורנה תא , (עציירק) םיבְלצה
 . םתד דַסְוה ימי תישארב םירצונה טפשמכ םקקוחמ םחל תא לוכאל הוָצ םג ,םתה
 חילצה רשא ירחא םגו , הקזֶחב ילגניווצ תא רעהטול םחְל אוהה םָהָלַה רבד לע ךא
 תּושע רובעבל גרוברַאמ ריעל םהה ביר ילעב תא איבהל ןעססעה אישנ טפיל
 ףודהיו המָח ריִהִמּו םיפא רַצק היה רעהטול יכ ., בירה תבשנ אל ; םהיניב םולש
 ותרפנ זא ינמו , = ןָמא אל ןבו .לעילב ןב ינפל והנתיו , הביאב ילגניווצ תא
 -- םימיה לכ תונוש תויסנכ יתשל ויהיו , ילגניווצ ידימלתמ רעהטול ירימלת

 שרפה ותקלו ילגניווצ תודא לע המוהמה התבֶר ח.ץייווש ץראב 8 ! 9.
 ,לעזאב ,ךיריצ ריע :והקלו רעהטול תודא זנכשא ץראב ןכ התיה רשאכ
 ילגניווצ תקֶלב וקיזחה ,ץייווש תולילג רתיו לאהטנייהר ,ןעזיוה55 אש ,ןרעב
 ,ןעללַאג ט"ס ,ןע טרני בורגול עצ נע פ פַא תופנבו ;םֶדאַמְּו םשפנ לכב
 = / השֶדחה היסנכה םע הקיתעה הוסנכה ילעב וקשעתה תופנה רתיו סורַאלג
 ןערלַאוורע טנגא/ירּוא,ץ ייווש לולב ךא.םימיח לָּכםהיִניב ןודמו-ביר יהיז
 / .הנושארבכ ףקת לכב ּהָלִּת לע תילָאהטאקה היסנכ הראשנ גּוצְו ןרעצול
 ילגניווצ חקְל תא שרגל םנגמ יבג יִבַעב ובציתה ןהה תופנ שמחב רשא םינהכה יכ
 ןהיבשויל ןוישר ונתנ םג  ,.ןהה תוָפַנה יבשוי םירכאהו םיִעָה תלחנב הָפתְסִהַמ
 םריהזה ילגניווצ רשא תחת , ףסכ עצב ךעב .תוירכנ תוצראב.אבצה-תדובע דובעל
 לכבו םילאהטאקה םינהכב .וקבֶד ןכ לעו ., הזה רבדכ ושעי לבל תורהזאה לכב
 .שמחו . תררוס ףתכ ול ונתיו ועש אל וחקלו ילגניווצ לאו , םזועמב וקיזחיו םהיכרד
 .,ןהיניב םִיִכלהְב שדח רבה לכל ונתנ אלו ךיי ר רט ס ע םע תיףב ותרכ ןהה תופנ
 ךי ריצו ןרע בםנ ואב ןתמועלו,ילגניווצ תיהב ילעב לכ תא המח תּוחכְותב ופרריו
 לָבְבו םבבל לכב קזחתהלו , שרָחה ּוחְקְלַו ילגניווצ יררוצ תא םוהלל ורחי.תירבב
 תטלש התוא .םּושָלּו הרידאהלו הלידגהל - , השדחה היסנכה תא :ביחרהל םשפנ
 רעסה תא טוקשהל רַצָע אל םדא לכו , ץייווש ץרא יכשוי ּושגר ןכ ., ץהאב
 תא לירגהל דוע ףיסוה ילגניווצו ; , תינחבו ברחב קר םיתפש רבדב :אוהה לוהגה
 תתלו , הנידמה תוגהנה תא שְרשמ ךופהל .תובשחמ ובשחב איהה ץראה .תרעס
 םינהכה סג . -- תולילגה רתי לכ לע זע רתיו תאש רתי ךי ריצו ן רעב .תולילנל
 עוער תא שיא ובר םה יכ ., המחלמה שא ילחגל םֶחָּפ ויה ןהה תונלפ,יתשל רשא
 המקנה תוקיז ורזאיו , ליכהל הברמ םיפודגו תופרח הז לע הז וכפש ., הקזחב
 ךי ריצ יחרזא ויה ןורמה יָרָמּפ . םתעמשמל םירפה סעה ןומה תובלב המחלמהו
 םג רותסמה יכרד תא ורגס םה יכ ,ץייווש ץרא לכב תוקזחה תולילגה ,ןרעבו
 ולעה הזה רבדכו , םתוצמ ישנא תולילגה שמח לא שפנ לָכא .איבהל ונתנ אל
 ותמחלמ ילכ תא שיא שיא ורגחיו , תיחשהל דע ןהה תולילגה ינב תמח תא םהילע
 יפולא ולהכנ זא . תמקט ברתב ךיריצ לפה וצרפ עתפל .םאתפו , רתסב

 רירוא
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 ותיבל שיא שיא ובושוו גרובסגיוא תא ובזעיו ,םהילא םיולָנה לכו השדחה הָיפנְכה
 -לב לעו , תֶומ טפשמ םהילע הפסאה הר , ריעה ירעשמ ואצי אצי ךא :יהיו
 - םרחהו , םינהכה ישארו וירשו רסוקה םעטמ ארונ סֶבָח ּוליטה םתירבב םיקיזתמה
 השדחה היסנכה יאישנ ךא ... םהיכרדמ ובושי רשא -דע םשאר לע .ץברי אוחה
 רעהטול בצְנ םלכמ רתויו , םהילע ךתתנ רשא תומה טפשממ ואי אלו ודחְפ אל
 : ..(* -- ער לכ וילא הנאי אל וכ חטבוו עָנ אל .ומבלו רָנ מכ

 .ולגָניוִוְצ.ךיִרְלּוא 6
 זנכשא ץראב םֶתָיְסְנִּכ וא הערקנ , השרחח היסנכה ילעב תערל 8 1.

 :םויה דע דוע ודחאתה אלו , ילגניווצ תיסנכלו , רעהטול תיסנכל : םיתשל ץֶחּתַ
 ןהכו זועב םכח רבג היה (14% ר'מר א'ה תנשב) רלונ ילגניווצ ףיְרְלּוא ,-- הזה
 היכרד' לכו .קילבופערה ייטפשמ תא 'בְרְקִתו רַתְבַתַו הָתְוַא ושפנ . ךיריצ ריעב
 םב םֶחְלַַו , והור תא בצעו ורמ םילאהטאקה םינהכה תוחרא . הנירמה תוגהנהב
 "התילס ירפס רַבַמ רשא ןָאזמַאז ןיראנרעב שיאה לע ַפָש ותמה לכ . המָחבו פאב
 השע ןכ לעצעטל רעהטול השע רשא לכו ,זנכשא ץראב לעצעטכ ץייווש ץראב
 :השא לע ונושל טוש ררוע םיראצייוושה לע םג , אוהה רחופה שיאהל 'אוה םג
 . - םבל רוסי םתרלומ ץראמו תוירכנ תוצראב אבצה תדובע דובעל ּורְבְמְתָ
 לבבו ,ןעסקאז ץראב רעהטול ךלה רשא איהה הלסמב ץייווש ץראב ףלה ילגניווצ
 ,ותנומאו ותד תועיריב ונממ רבְָג רעהטול + םידחא םירבדב והערמ שיא וררפנ תאז
 ונממ רבג ילגניווצו , עַד יפכ ןהילירב לכ ריסהלו ןתוא ןקתל והשעמ תישארו
 שיא ןיב םהיתולילעו ומע ינב תודמ תא ןקתל ץמאתיו -, ץרא ךרדו לבתה תועיריב

 והערל | ו ו
 ופדרי לבל ותירבב םיקיזחמה לכל וציו םידוהיל דסח 'הטה ובבל תרשיב רעהטול (*

 םידוהיה תא םג הוצ הז תמועלו ,םיזעה םיאנקה םהינהכו םילאהטאקהכ םתרו םתרנת ללגב םתוא
 דגנ הז םנוע לושכמ םש וכרדכ םיצרמנו םישק םירבדבו , תיברמבו ךשנב םפסכ תֶא ונתי לבל
 םחל ועבשי ןעמל , די תכאלמבו המדאה תרובעב םהידי חלשמ תא רימהל םצירמיו' , םהינפ
 םימעפל רבָד (-- והתתעב הער חוַרַו ,ושפנ תוערב העבש רשא) ותנקז תעל סלוא ...םיבוט ויהיז
 ןע ר ה ע ןאמ סומ ןעדוי ןעד, : רמאיו (-- ורחש ונעדי אל סעטמ) םירוהיה לע םיער םירבד
 םירבדהו . --- םיחוהיה-תולפת יתב- תא סורה םירצונהל ץעי םג .*] ע ר ה ע ג ה ע טכינ רעבא
 ילכל וכפהנ ,חבוטה וחור וילעמ הרס רשא תעב וחור תמחו ושפנ רמב רבד רשא םהה
 תע לכב יב , םידוהיה תא תחשל תונידמה ירשו םיטנאטפעטארפה אישנ יריב תומ ילכו תיחשמ
 כב ךא < -- םתוא .ולצְניז םותיחשיו פהל וערה ,.ומל תופעות .ףסכ םידוהיה תערמ יכ ואְר רש
 וחלש אל םנעמל רשאו םרשע רובכ וברה רשא (ןעדוי: אה) םימכח םירוהי םהירצחב םהל ויה תאז
 היה = , םהה (עגנילפאה) םינרצחה םידוהיה ןיב דבכנה . םלצב םיפוחה םירוהוה לככב םג םרי
 דבכנ היה אוהה ידוהיה יכ . גראעג לורגה אישנה תלשממ ימיב ןילרב ריעב דלאפיל שיאה
 ןילרב .יחרזא יכ  ,,וירכועב זיה ובהוו ופסכ ךא .  םירשה לכ לע והאשניו אישנת יניעב דאמ
 . תורוטהמב וליפהל תולילע וילע ושפחיו , דאמ-הלודג האנק וב ואנק ., אוש .ילבהל םירמצנה
 םהה םידזה ולכנתה זא .הנומאב והשעמ לכו רשיו קידצ שיא היה אוה יכ,םעיגי לכ היה אושל ךא
 תיכב תחש יכאלמ וצרפ לק הרהמ הגהו . תימהל ותד תחאו , אוה ףשכמ יכ הבד וילע ואיצויו
 םינעמ ילכַּב ,ותונעיג םיברקעב ורשב תא ושד .םשו טפשמה תיבל והובהכיו הזה קידצה שיאה
 דוע ועבש אל זא םג ךא . תמיו וירבא לכ וקרפתהו ויתומצע לכ ורבשנ רשא רע (רעטלאפ)
 םתצקמו , תוצוח לב שארב םיצע לע ולת םתצקמ , םיחתנל ותיוג תא וחתניו , םקנ םהה םיחצורה
 םטפשמ תא ושיגיו ןעיוו ריעל וסנ וינבו הזה שודקה תשא , חור לכל םרפא תא ורזיו שאב ופרש
 = ךיא ול עירותל הוצ קר , םהה םיחצומב םיטפש השע אל אזה ךא , ןאילימיסקאמ רסיקה ינפל
 ותרונתה םהו , וצראמ םשרגיו םירוהיה לכ לע ותמח לכ ךפש גראעג אישנהו . -- רבדה היה
 סיבדו ,  ןערהאטו ןנ מחאככ וררוגתה םיבר = , הנירטל חנירממו ריעל ריעמ וכלהתיו סיללצב
 . הכותב ובשיו ןעלאפ ץרא רע צב
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 טפשמה לע (ןעטריטסעטָארפ) ּודְגְנִתַה דחי םֶלְַו , הזה רבה לע וננולתה הכלממה =
 " , םּהה רעהטול ידימלת וארקנ האלהו אוהה םויהמ . הפ לעבו בתכב אוהה ץורחה
 .(10163/8ת(08)םידגנתמ םשב ,םהילעמ טספאפה לע תא ורבש רשא םירצונה לכו
 תוטהל הבא אלו םהילא העש אל , רסיקה לא םהה םידגנתמה ירבד אובכ יהיו
 ףצק ופצק הכלממה ירע יחרזא לכ םג םירגנתמה םיאישנה לכו ; תבשק ןזא םהל
 תע לכב ברתב םשפנ לע רומעל ץימא רשקו תחא הדוגא תושעל ורמאיו לודג
 אל יכי םרמאב , הזה רבדכ תושעל םונָתנ אל , ודוס ותמו רעהטול ךא ,אוצמ
 יה תאנק אנקי רשא םדאה אטהי אטַחו , ּהָלִּת לע תדה םוקת תינחב אלו ברחב
 | << 5 -- םדא יִמָר :ָךָפֶשְבּג המחלמ תרעסב

 הכולמה ירש לכל ויו , הרצע רפוקה ארק האבה הנשה תישארב 8 7.
 רפיקה םגו , (* ג רו בס גיו א .ריעב .רחי ףסאתהל םעהו םינהכה ישאר לכלו
 םיאישנהו . תאזה הראפמהו הלודגה הפסאה שארב בשיו איהה ריעב עיפוה ודוהב
 תא הפְסִאה ינפל ושיגה , רעהטול תרותב םיכלוהה םיהרזאה לכ םג םידגנתמה
 ןושלבו .תיאמור ןושלב ןָאהטכנַאלעמ בתכ רשא :(('מַָטַפַאַַָח) הָקותַה  רפס
 םידגנתמה וחיכוה אוהה רפסב ,והצריו וילע וידי תא רעהטול ךמס רשאו תיזנכשא
 היסנכה תא בישהל קר םצפח לכו םעשי לכו , השדח היסנכ רסיל םהל הלילח יב
 רפסה .  רקש יִרַומ הילע .ולפְט רשא התאלָח תא הנממ ריסהלו הנכ לע הנשיה
 םוילעגנַאוועה יטפשמ תא ןושארה וקלָחב לכלכיּוללֶמ רורכ ויתפש תעד רשא אוהה
 לככ תילָאהטַאקה תד יטפשמ לא םתוא ברקל וידי תא לָּבְש בתוכהו ., .ויתוקחו
 םיגהנמה תא ןוכנ חורבו טפשמ תורב הלג ינשה וקלָחב ךא , ודי לאל התיה רשא
 ארקנ רשא ירתא . תדהל םי ד גנ תמ םה רשא תותחשנה תועדה תאו םיערה
 רפס בותכל דחא בל הפסאה ילעב לכ וצעונ , הדעה לכ ינזאב אוהה הדותה רפס
 ןיאו ודחי וקרצ תמא היגהנמ לכו תילָאהטַאקה תד יקח לכ יכ וב חיכוהל ודגנב
 ויהו תוגלפה יתשמ םישאר םינהכו םיאישנ ורחבי ןכ ירחאו , שקעו לתפְנ םהב
 תחא היסנכל תודרפנה תויסנכה יתש תא רבחל זוע לכב רותחל .תחא הדגאל

 די רצק היה , ורב םילָאהטַאקה ינהכו קע בתכ רשא רפסה ךא . הנושארבב |
 בתכ רשא .רפסב םג המו , ורפסב ןֶאהטכנאלעמ דַסָי רשא תותשה תא סורהל
 אל םינהכהו םיאישנה תדנא םג . (עיגְאְלֶאפַא) תולצנתה םשב ּוהָנְִיַו ןכ ירחא
 ויָתְועְרַמ רֶּתַול הבא אל טספאפה יכ ןעי ,  תודרפנ תויסנכה תא רבָחל החילצֶה
 תוכילהב לַלָס רשא ותלסממ דחא דעצ גוסנ אל רעהטול םג . , הרעשה אולמכ
 יכ םירברו רמאב ןהה תויסנכה יתש תא רבחל הוקת לכ רוע ספא יכ רע , תרה
 היסנכה .חקלב תֶזְמ יכ הטפשמ הפסאה הצרָה זא . -- המחלמבו ברחב םא

 יאישנ ףא רחיו .םהל לָהקַב ואובי אלו םירצונה ךותמ ּולְרְּבִי ָהיֶרְבִח לכו , השרחה
 היסנכה

 רהנ ןיב :, ןרעייאב תגידסל רשא גרוביינו .ןעבאווש לילגב הריבה ריע גרובסגיוא (*
 :ג"י טסוגיוא רסיקה דסי רשא תיאמור אינולוקמ הננוכתה תאזה ריעה . ךאטרעוו .רהנו ךעל
 ריע איהו , ןעבאוושמ גאצרעההל השורי הלפנ ריפחה גיוודול ימימו . ירצונה תרל ינפל הנש

 . התע דעו זא ינמ שושמ ריעו הלו

₪ 



 םיתרפאהו םירשה ורבָנ תונוכיתה ןי יהר תופנבו פ אז לע ב םג ,םיעשופהו
 וכשמנ יונָאדה תולילו רלַאווצרַאווש ב ,ברח יפל םומירהיו םירכאה לע
 פעפסקורט רובגה די הָיוה םש םג ךא , תוצראה ראשבמ רתוי .ררָמה ימי
 , גרעבפדורפמ גרַאע ג םָשב עדונה ללְהמה םיליחה רש דיו גרו בדלַאוומ
 .תופנב םג הנושֶארבכ םולשה תאו החונמה תא ובישיו םעינכיו ,םידרומה םירכאהב
 ,הנושארבכ לזרב לע םירכאה לע ופימעיו םירשה ובש תונידמהו תפנה בורב , םהה
 םינפל םעבחר רבד רשאכ תושק םירכאה לא ורבַד םירזכאו בל יִדָבְּכ םיתרפאו
 לע ףיסונ ונתנאו , דָבָּב לוע םכילע ופימעה וניתובאי : ורמאיו ., ומע ינב לא
 . -- םיִּבְרקַעְּב םכתא רַסִנ ונתנאו , םיִטושָּב םכתא ּורסַי וניתובא , םכלע

 (1 599--1580 צ"ר -- ט"פר א"ה(60מ1088108)הד הו (170%0818110ם) תודגנתתת66

 ליחמ ָּךְלִתַו השרחה היטנכה הקזחתה , תוברקו תובר תומחלמב 8 6
 םיברה ויממוקתמ יניע .תורמל םויל םוימ ורבג רעהטול תולועפ םג , ליח לא
 תינשה הנשבו ,םיניטסוגיואה טלקמ תיב תא רעהטול בזע 1554 תנשב . םימוצעהו
 אנירַאהטַאק המשּו ([ עננ ָאנ) תוריזנה תומלעה תחא תא השאל ול חקל
 ייַח יה ,םיליכשמה וירו וידידי גּוחְבּו הבוהאה ותשא תרבחב . אר ָאַּב תיבל
 םיבואכמ והופפא תובר םימעפ יכ ףאו , דימת ושפנ ןכ הָתְוַא רשאכ םענ ייחו הָולָש
 יהב הַטָב יכ , בצעתה אלו ובל לפנ אל תאז לכב , ץֶחֶלְו יִנע ימי ּוהּומְדְקְו םיבר
 .'והבזעי .אלו והשטי אל יכ וידסח בורבו וימתרב ןעָשיַו םימיה לכ םיהלאב ול זעְ
 םירפס בתכ , ץראב הלכשהה עַרֶז עָרָז , הישותב ץֶמא ףיסוה ומויב םוי ידמ
 םיבישקמה ומע ינבל ביטיהל ליכשהל עַגָי אלו ףעי אלו , תעדה לובנ ביחרהל
 ויפעפעלו ויניעל תֶנש ןתנ אל , ןַא הט5נ אלע מ םג אצי ויתובקעבו . ויתוצמל
 ימורמ יִפַג לע הלכשהה תא בישוהל ובבל תומזמ תא ומיקה דעו ותושע דע המונת
 הכראל וצראב רובעל ןָאהטכנַאלעמ תא ןעסקַאז אישנ חלש איהה תעבו . תרק
 רודגלו םהיתונורסח תא ןקתל , רפסה יתב תאו תולפתה יתב תא רקבל , הבחרלו
 'רשא דע ושפנ האלתו לַמַע לכמ ךשח אל אוהה רקיה שיאהו , םהיתוצרפ תא
 לעו . -- םהה רפסה יתבבו תולפתה יתבב קרב לכ קּזַחיִו וחלוש תדוקפ תא אלמ
 ןָאיטַאמרָאפערה הָטֶשַּפ ,(ןֶאהטכנַאלעמו רעהטול) םהה םילודגה םישנאה ינש ידי
 יאישת הנירמה יאישנ ,ץראה יאישנ לכ הינפמ וזגר יכ רע / הנירמו ריע לכב
 ישאר ופ ס א ת ה רשא תעב םנגמ יּבַנ יִבַעַּב התארקל ובציתיו , תיתדה היסנכה
 רֶמִא ורזג היוטנ עורזו הקזח ריבו , רוס קיִּתְמְל רעייפש ריעב םינהבה ישארו םעה
 הרוה רשא שרחה חקלהלו , תדה תוכילהב תושדח תושעל שונא רוע זועָי לבל
 םיגהנמהל ףגנ ןבאל דוע היהי אלו , ץראב םיכלהמ דוע ויהי אל ויערמו רעהטול
 רעהטול תירב ילעב םיבר םיאישנ ךא , םילֶאהטָאקה תיסנכב רשא םינשיה
 ירעמ תובר םירע יכאלמ םג , איהה השקה הרגה לע ּונְגְרַיו םינפ ומער , וירבכמו

 הבלממה



 ינפמ וזפחנ ולהבנ תרה יאישנ םג תונידמה יאישנ . ןייהרה ז תוצראו סאזל
 לכ ואלָמיַו םהה םירדומה תא ובהריו וכפרתה םהמ םיברו , םירכאה ברח תפ

 תמחלמ האשנ , ץרָאה די לע רשא תולילגבו ןעגני ריהטב םהיתולאשמ
 םאמאהט היה ןעזיוהלהימ ב . תוצראה ראשבמ רתוי תֶרָה סנ םירכאה
 הזה רקשה איבנהו . ןוילע תעד ערויו איבנל בשחנו דאמ רבכ) רעצ נימ-
 .אָשָי תינחבו ברחב אל יכ ל5ל עידוה רשא רעהמול ירבד תא ווג ירהא ךילשהמ
 וברתכו ,יןועַרָג ברח תא וכרי לע רַגָח ודובכ ינוע תורמלו חורב םא יכ תדה סג
 וכלי םראה ינב לכ רשא הכלממ ,ץרא ב םימש תוכלמ דָפִַל ליאה השקה
 םיעוש , םידככנו םילקנ , םירישעו םישר דחי ואשי םינזאמכו , רורדה ינפ רואב
 / םעה ינב תושפנב המקנ שא תבהלש תיִצִה םיצרמנהו םיזעה וירברבו , == םילרמ
 :ימימ ורכז תובָצמ ורבש , םיטלקמ יתב ורע. , תולפת יתב וסרה םתמקנ חורבו
 . .ּועישרה ונָּפ רשא לכבו ., תובגשנ תוריטו תורְצַמ ובירחַה , םדק
 םירכאה דוע ותיהשה םרַטְב ., איהה המחלמה ימי .תישארב 8 3. |
 תורכל היליצאו ץיראה יאישנ בל לע רעהטול רבד , חצְרב תולילע ללועל וביעתהו"
 ושקה רשא לע ו םיאישנה לע תותכות אלמ ויפ / םירכאה םע םולש תירב
 ו םָיִרְמ לע חיכוה םירכאה תא םגו , הלמח ,ילבמ ךרפב םוריבעיו םהילע םרי תא
 ערהל םירכאה ּובְרַה רשא ירחא ךא . . הרעת לא םברח תא בישהל םב רע
 זא , טלקמ יתבו תולפת יתב סרה םימכ םימד ובפש .הצְרֶה יאיבנו , תיחשה 2
 םידדוש ה םירכ אה לעי םעוו הרבע אלמ רפס תוצוח ינפ לע רעהטול חלש
 לע .תמקונ ברה .ףינהל הָרָשִּמַה ליאו םיאישנה חור תא רעינ ,יפיתצרמ הד
 ואצי זא . 'ה ימש תחתמ םרימשהמ םניע םהילע םוחת לבל. םהה לא יזיגרמ|

 הפונת תמחלמ םירכאה לע ושידקיו םירבע לכמ םהידורג םע  םיאישנו םיפולא
 אישנ פפיליפ ףארגה , ןעס קָאז אישנ | א האי טשריפרוקהו , הפוסבו רעסב
 תדעב סֶהָלַהְל ןע ג ניריה ט לא ורהנ םיבר םינזורו םיאישנ דועו ,ןעססעה
 פא מָאה ט תא" הלקנ לע וחצְנ םקשנ ילכ ידי לעו ,םיררומהו םיעשופה םירכאה
 רעשב . םיבומ קשנ ילכ םהידיב ןיא .רשא םירכאה וידודג תאו רעצני ₪
 רקשה איבנה לע .תומ טפשמ וצרחיו טפשמל תואסכ ובשי ןעניוהלהימ
 ,-- שמשה יניעל תמוה , הארונ תּונְעְו ירכא רסומ ירחאו ,ןעגניריהטמ
 8 (-זמט1ג:082) סעוקורט רשה יפ לע התונמה הבש ן ע באו ו ש ץראב
 ץלָאפפ תנירממ טשריפרוקה םע דחי עסנ ןכ ירהאו , ןעבאווש תירב 1 שאר
 םירכוית ירודגב המחלמ .תושעל ('1פ62) רעירט ריעמ . רובגה ףאשיבה םעו
 םירכאה לע ורבגתה םה םגו . גרובצריווב הרוצבה הדיצמה לע םירצה ןעקנַארפב |
 תוכרעמו םיבוטה םקשנ ילכ יפ לע םג ,  םהילע הבוטה המחלמה יסיסכט ריב
 ופנ , הדשב הכרעמב םתארקל םירָכאה ובציתה רשא ירחא יכ . םינוכנ םירדס
 .חלשב ורבע םיובשהו , םתסונמב ברח יפל ולפנ םתיברמ ,םיכרה האמב הרהמ דע
 םיטפשב וטפשנ / םירכאה סע התיה םדי רשא ןעקנַארכ ירע יחרזא םג ! יקנ יש
 םירע |
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 דחא ואובחממ אצי איהה תעבו . המחלמל הרובגו הצע ואצמ אלו / םירכאה ידי
 :שארב םירמא ףטוו , רעצ נימ סָאמָאהְט ומשו , םיטסיטפאְּבָאנאה תרבחמ
 :התיה וירָמִא תילכתו , ןוימדה יעותעת םיאלמ חור ירמא ו םירעש יחתפבו תוימה
 תובלמ לבתב רַסִיִלּו , ץראה ןמ םינהכה תלשממ םג טילשו בר לכ תלשממ ריבְעהל
 ,רחי ואשי םינזאמב םידבכנו םילקנ , לָד ינפל עוש רָּבָנ אל הינפל רשא םימש
 דחאל ןורתי ןיאו םה םיחא לבת יבשוי לכו ּותָשִנ שרו רישע ,וינודאמ ישפח רבע
 :ושעיו םהירי הנקזחתו םחור יִחֶתַו םירכאה ועמש םהה םירבדה , -- והנשמ לע
 וצכקנ םיטעמ םימי ירחאו , רורדהו תורחה תמחלמ תא םוחלל תחא הָרְגא םלָ
 םנָאה לגד תחת םָאזיירד דע עעזנערָאבמ םירכאה לכו םירפכה יבשוי לכ
 "ץ אבצה תדובע תא םינפל רֶבְע רשא המחלמ שיא ,ָךַאב נע גלובמ רעללט
 'הלנעו ,  רפכל רפכמ ,  המדא תפנצמו םודא ליעמב וירורג שארב רבע אוהו
 איר) ישארה לגד הבו , וירחא העסנ (ןרערנָאב) םירושקו םיאפעב הראפמ

 םירכאה ידודג םעצאוהו (ענהאפמרוטש) המחלמה תרעפ תוא לגרו (ענהאפטפיוה
 רש .לכ לעו / תולאש הרשע םיתש ץראה יאישנו הכולמה ירש תאמ ולאש םהה
 ןהה תולָאשה ךותב . המחלמ ושידקה ,םהיתולאש תא תואלמל ןאמ רשא אישנו
 ילבמ םשפנ תוא לככ םירהנב םיגרו , םירעיב ריצ רוצל םדי תא ריתהל ולאש
 !תּודְבַעָה תא  תיבשהל , סמ תַמְלש לכ יִלְב םיצע .בוטחל |. , עורפמ , לכ
 ירומו םינהכגסהל רוחבל זםדי לאל תויהל , תורשעמה תאו 0
 =-"תולהקמב  םוילעגנאוועה הקל 6% םעה יפיטמל שפח .תתלו ., תדה
 , ,ראשענב , דלַאוונעדַאב רשא םירכאה םג לק הרהמ ושע םהישעמכו
 ,רע לצ עמ גרֶאְע ג ומשו זע שיא היה םלהנמו,םיבר תומוקמ רועו ןע קנארפב
 / עהַאלנעהַאהמ םעה ילשומו (ןעפארג) םירשה לע םפכא תא ודיבכה דחי לכו
 םייהטנעגרעמב םיזנכשאה תרבח ישאר לעו ,ןעגניממעג ,םייהטרעוו ,ןייטשנעוואל
 תתל םג ,ישפחל םהידבע תא חלשלו םהיתולאש תא םהל תתל , הלאכ םיבר דועו
 בציתהל זע ושפנב ביהרה רשא שיא לכו ,תורָה יטפשמו םירשי םיקַח םעה לכל
 תוירזכאב תמוה , גרעבםנייוומ ןייטשנע פל עה ףארגה ומב , םהינפל
 ופרה , הבחרלו הכראל ץראב ורבע םדבו שאב .םהה םירכאה ירי תרגתב תוארונ
 םהיצהול לכ תאמ תוארונ תומקנ וחקיו , םירצבמו תורוצמ וצתנ , תולפת יתב
 ירש םשארכו ,.הנירמו ריע.לכב ופלח בגנב תופוסכו בטק רַעָשָּכ . םהישגות
 ןעגְניבָילרעבמץמֶטגו רעיי ג/] אי רֶא לפ סה אלה/םירובג יריבא תואְבִצ
 גרו ב צרי וו תפנל ואוביו/הלאכ המחלמ ישנאו ליח ירובג רועו (*לזרבה רי לעב
 ..ומישוו ןע דא ב .תַפְנ לא ואב םתירב ילעבמ םירחא םידודג רשא תעב הובירחיו
 ייל /.ןע ב אווש ץרא לכב ררמה טָשָּפ הרהמ רעו , הָמַשְל התוא

 סאזלע
 , ,  מוהסרנאל לצא תחא המחלמבו ,םש ול שעיו תובר תומחלמ השע ,הזה עדונה רובגה (*

 ] -בתכ רשא וייח ימי תורלוה . לזרב די היתחת שעיו , תינמיה ודי תא והטחלמ ישנאמ רחא ץצק
 . * 1818 תנשב ינלסערב חיעבו , 1781 תנשב גרעבנרינ ריעב ופפדנ , ודי םצעב הזה ריבאה
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 תוסרהנה לכ תא הנב אוהו , המכחה ינדא לע ,רעהטול הרוה רשא שדחה חקלה
 יעטנ תעַטְל חילצה הנפ רשא לכבו , השקה וחורבו ופא םעזב רעהטול סרה רשא =
 שיאה לידגה רשאכ םנמא . זנכשא ראב םולש תוברהלו עשָי תימצהל , םינמענ =

 השע , תיאמור תפשב בתכ רשא םימכחמה וירפס ידי לע הישות הזה םמורמה
 ינב ןושל , זנכשא ןושלב בהכ רשא וירישבו וירפסב הישותל םילפכ דוע רעהטול
 הלק זנכשא ןושלל שדקה ירפס לכ תקתעה , האלפנה ותקתעהב םג המו , מע
 גרעבנעטטיווב הניו גרובטרַאּוו תרוצמב דוע ותבשב לָחַה רשא ,.הרורבו הכז =
 הדבכה הקתעהב םיבר םינינע לע םימכחה ויבהוא תרבח תא ץעונ רשא ירחא |
 השעמ הראפמ הכאלמ איהו , רואל התוא איצוה 153% ד"צר א'ה תנשבו-, תאזה = ,
 . ריהמ רפוס ירי <
 לובגל לעמ םג לק הרהמ טָשָּפ , רעהטול הרוה רשא שדחה חקלה 85 3. |
 תוצראב םיבר םיאישנ רוע וזועמב וקיזחה ,ןעסקַאז אישנ תלו יכ . ןעסקַאז ץרא =
 רשא םילעפ בר יח שיא  ןעססעהמ פפיליפ ףארגה לודגה רשה םג המו , זנכשא <
 וזועָמב וקיזחָה ורהֶה םלְבמ רתוי ךא . גרובראמב המכחה שררמ תיב תא רסי =
 לכבו םבבל לכב וב וקבד םה יכ , הכלממה ירע לכַב רשא םיליכשמה םיחרזאה =
 הרשה ואצי , תולפתה יתב תוהלד םהינפל ורגָס רשא .םיבר תומוקמב . םשפנ |
 דַסִיִל ֶבָה זא ודמע זנכשא יבשוי לכ . םימשה עיקר תחת חיש ךופשלו שחל תֶקָצָל |
 ינב לכ וסֶחִי הב רשא , טספאפה תודבעמ תישפח היסנכ , השהח היסנכ םהל |
 רשא רע טקש אלו הנ אל טספאפה ךא . דחי פג םיחא תֶבָש ובשיו זנכשא ץרא =
 ןרעיי במ םינָאצרעהה סע ,ךייררעטסעמ דנ אניד רע 8 םע תירב תרכ |
 גרובסנענער ריעב תי רבה תרוסמב םאיביו;תימוררה זנכשאב םיבר םינומגה םעו |
 תקלה תא םהיתוצראמ רַעָבְלּו והער תא שיא רוזעל ורדָנ םהו (15% ד"פר א'ה) |
 הזה רבדבו . תיקילָאהטָאקה תד תסנכל ןמשל גרעבנעמטיוומ אצי רשא שרָחה |
 יריקי לכ רשא , איהה ןוצר תעב זנכשא ץראב תוגלפהו המָטשמה ערז וציפה |

 יבשוי לכ תא דחילו , ץראב שפוחו רורד איבהל זוע לכב ורתת הינובנ ישארו םעה |
 -- רעהמול יפ לע זא אצי רשא שדחה חקלה יפ לע ישפחו רשאמ יוג תויהל זנבשא | |

 (1595 ה"פר א'ה תנשב) םיִרְּבָאָה תמחלמ (₪

 לכב םיזנכשאה זא .וריבעה רשא רורדה לוק תא ועמש םירכאה 8% 4.
 רבכה םלע לכחל ומל םדי עושות יכ סבב הססונ הוקתה חורו \ , הנידמו ריע-
 רואב רואל תואָי םהל םגו םה םדא ץראה םע םורמ ינב לככ םהומכ יכ , םהילעמ |
 ץראה יחרזאמ םימלש ןכו םיבר ונימאה איהה המחלמה הלחה םרטב הנהו , רורדה |
 שארב ודמעי , ןעטטוה ךירלֶאו ןעגניקיש שיאהכ םתדלומ ץרא יבהוא בל ישנא וכ|
 תוכילהבו הנירמה תגהנהב םישדחו םורשי םירדס ומישי הפולש ברחבו , םירכאה
 תארקנה ותרוצמ רזצְמ תעב ןעגניקיש תומ ךא / זנכשא ץראב תיתדה היסנכה |
 ופר יכ הבסנ ויה ,זנכשא ץראמ ןעטטוה ךידלַא תסונמו , להוטשדנַאל םשב |

 ודו
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 וכ ריבעהלו , נרובטרַאוו תדוצמב וכישוהלו היבשב ותוא תחקלו עָסִמ ךרדב

 ישקבמ ירימ רעהטול תא טַלַמ הזבו , םפכב ושפת גרָאעג (רעטטיר) ריבאה תא
 .אוה יכ ונימאה ויאור לכו ,המימת הנשכ רעהטול בשי איהה הדוצמב . -- ושפנ
 - ,וידידיו ויבהוא וילע ולבאתה הלחתב . אישנה דיב יבש לפנ רשא ריבאה גרַאענ
 תא םתוארב ךא , ויפדור ידי תרגתב ושפנ המוח הנכש רבכ יכ םשפנב ומר יכ
 רשא ץנייַאמ אישנ טכערבלא תא השק. רסיל ץראב וצופנ רשא המָחהו ףאה ירפס
 וערי זא , םיאטחו םיעשופל (סַאְלְּבַא) הקולט ירפס תינש רוכמל הלסכל בש
 , ויפ וטבשב ךרה יול תא תוָּהָמ דוע לַרָח אלו יח רעהטול רוע יכ .הנמאנ
 . החילסה ירפס רחפממ לדחיו רעהטול ירפס תא האר אישנה טכערבלאו

 שיא יָיח היח , גרובטרַאוו תדוצמב רעהטול בשי רשא םימיה לכ 8 9.
 ריעב ומק םהה םימיכו ..הנארו בצע ייחו םיבואכמ ייח םג ךא , םילעפ ברו ץורח
 בהואו םימתה טשריפרוקהו ,ןודמו ביר יררועמ םיִרַעּב םישנא תוברת גרעבנעטמיוז
 רָאטְקָאדה ררועתה איהה תעב יכ . םנומהו םנואש תא עינכהל םיליח רב אל םולש
 -לכב םיפעסה יתש לע חס וב ושפנ הרשי אל רשא שיא , דנַאטש לרַאק
 .תא .ריבעה , תירצונה תד תסנכב םירחא םיקָח השי , ויטפשמו ויתולילע
 לע ותרבע שאכ ךפש םג , םירצונה יריב רשא םיברה (ןעינָאמרעצ) םיגהנמה
 'םהה םישנאה וילא ורבהתה הרהמ דעו , תולפתה יתבב רשא תושודקה תונומתה
 .הלכשהה רשא םישנא (2010%800ז 1006/60 יואקיווצ יאיבנ םשב וארקנ רשא
 תליכט יכ וטילחה םהו ,  ןוימדה .חור יעותעתב םיללהתמו םיללוה , םהל הרז
 םירצונה לכ לע הוצמה ןב לעו , הנובתו תעד םהב ןיא יכ ןעי , ןיאכ הומכ םירליה
 יםיִנָמ יליבטמ+ םשכ םג וארקנ ןכ לעו) םימיב םאובב תינש לַבָמַהְלּו בושל
 תולפת יתבב ורבשיו םתמחב ומק םג * (\ חל ַק1560) וא , (דעפייטרעדיוו)
 יתבמ םיריזנה םינהכה תא ושרג , םהישודק תונומתז םהישדק ימלצ תא םירחא
 עמש הלא לכ תא . םעה ינב ןיב תובר תומוהמ נרעבנעטיוו תבבוובריו םטלקמ
 !תעבשו , גרעבנעטטיוול .אוביו ובשומ ןתיא תא בוזעיו רהמיו , ץאניו רעהטול

 !תא ויפ טבשב יו הדעו להק ךותב םוי.םוי ויתורברמ םש אשנ םיפוצר םימי
 |לכו , םתוזחפב ןאיטאמרַאּפעְרה תוכולהת תא םיעירפמה םהה בל ירהמנו םיִזָחפַה
 םויהמו . -- םהה םיזחופהו םיקירה תא הביאב ופדהיו קדצ ול ונתנ וירמא יעמוש
 !התיה איהה ריעהו: , גרעבנעטטיוו ריעב ונכשמ תא רעהטול םש האלהו אוהה

 'די לע יכ . זנכשא ץרא לכל םייח םימ ואצי הנממו ,  זא ינמ הלכשהה רוק
 |םשב עדונה םרה שיאה םג איהה ריעב בשי ,םעשי ןרקו םיזנכשאה רוא רעהטול
 ,בבל םָכְח שיא , (* ןעטטערב דילי (ן38681800]6) ן] א הט 5נ א ל עמ פפיליפ
 !הנש םירשע ןבכ םימי לּוע רוע ותויהב רשא שיא = , הגונעו הנידע שפנ לעבו
 /יתב תראפת תא לידגה אוה .. המכחה םָו תולוצמב-דריו עדמה יִרָה םורָמ לע הלע

 : םיליעומוםיבומ םירפס בתכ אוה ; ןעסקאז ץראב תיתרה היסנכה תרדה תאו רפסה
 :: :תפשב

 | גאלעמ רובכל רובכ תבצמ הבו , ןעדאב םוהטגאצרעהב הנטק ריע ןעטטערב (*
 / [. 2 . 1497 ז"'גר א"ה תנשב הב דלונ רשא



 רבר תושעל ץֶמא ושפנב ביהריו זע רעהטול רזאתה 0 םירבדה ו יפ לע 3
 ירימלת לכ שארב ךלה אוה יכ  ,חצנל תיאמורה היסנכה ןיבו וניב רירפי רשא

 ריעבה םשו / רעטסלע ארקנה רעשה לא גרעבנעטטיווב רשא המכהה שררמ תיב
 , ומירחהל ויתורא לע טספאפה חלש רשא הדוקפה רפס תא ףורשיו שא :תרודמ
 תובבר יניעל שאב ךילשה םיאמורח תסנכל רשא םיטפשמהו םיקֶחה רפס תא םג
 . שיא ופלא
 רסיקל ; ןאילימיסקַאמ רכנ ישימ חה .לרַאק רתבנ הכו הכ ןיב 8 01. ּז
 חיטבה רשא איד נו גרובו (ןעינאפש) ד ר פס אישנ לרַאק אוה .זנכשא ץראב
 תא חיבשהל וחשעמ תישאר יהת / זנכשאב הכולמה אסכ לע ותבשב יכ הנמאנ |
 הרצע ארקיו ותהטבה תא רומשיו ,תירצונה תסנכב הללוחתה רשא הבידמה תרעט
 אוהקל תלשיו / םמרָאוו ריעב ורחי ץבקהל הינהכ ישארו הכולמה ירש לכל וצו
 הנָאת אל יכ והחיטביו , איהה הלודגה הָפְסֶאָה ירש ינפלו וינפל רומעל רעהטול תא <
 רבָכנה שיאהל םינפל השענ רשאפ ול הָשעָי ןפ רעהטול ארי יכ ףאו , הער לכ וילא"

 ריעל וימעפ םיִרָה הטקש שפנו ןוכנ ורבו , יהב ובל חַמֶּב תאז לכב םּוה
 םוקמ לא ואובב יהיו . הָנּפּו רֶבַע לבמ או ורהָנ .םינומה םינומהו =; טמרא]
 ,רדנטכלא טספאפה ןגס תא ,רסיקה ינפ דוה תא ותוארב לַהְבִי דאמ תעבְנ;/הפסאה |
 תאו םישארה םינהכה תא ., םילודגה םירשה תא , םיברה םיאישנה תראפת תא
 בושל םירשהו רפיקה םשב הָוָצ רשאכו ,  ודהי םש ודעונ רשא םירעה יכאלמ |
 ישאר .ינפ תא .לָמִַו רחפו התמיא וילע הלפנ , ויכרד תא בוזעלו ו ויתובשחממ |
 רגח תרחמה םויב .ובל לכ תא םהל דיגי זאו רחמ םוי דע הכורא ול תתל הפסאה |
 ןתנ םיִלָתִצ םינפו קזח בלבו , םירשהו רסיקה ינפל שניו , וינתמ זועב רעהטול |
 ויכרד .בוזעל הֶוֶצ רשאכו :/ וינפל ּומָשּוה רשא םירפסה תא בתכ אוה יכ הָרּו |
 ירפס יפ לע ול וחיכוי אל רשא רוע לכ יבי : רמאו הנע  ויתובשחמ לע םַהְְַל !
 בושי אל ,  םירצונה תנומא .ךרדמ :העותו .האורב הגש אוה יכ השדחה תירב |
 והשעמ 6 קדצה וא יכ דאמ תעדוי ושפנ יכ ,ויכרד תא בוזעי אלו ויתובשהממ |
 אנ ינקזַח ו יל רזוע הָיָה 'הי + תאזה האירקה תא ארק רברל ותולככו . יהנומאב |
 לַמַע לכו , םירשהו רסיקה :בבל ירדח ודרי םיצרמנה וירבד 1 ןמא , ינצמא1
 בַרָע אל תאז לכבו , לַעָמ רךאשנ = םידחא םינינעב םג ויכררמ ונושהל הפסאה |
 םיבר םיאישנ םג ,  םולשב וכרדל רעהטול עסיו , רי וב הולשל ובבל תא שוא
 לע .הכולמה םֶרִח טַהל תא הפְסאה הָליִטַה זא קרו , םצראל ובש םילוהג םירשע/
 רמיקהו ,שאב ףרָשהְל וטּפשְנ ויבתכו וירפס ,וריב םיקיזחמה לכ לעו רעהטול שאר,

 םירפוכה לכ תא דּבָאְַו דימשהל .רֶמא רַָנ טספאפה תירב לעב ישימחה לר

/ 

/ 

 תאז .-. , הקוחר ךרד רבע רבכ יכ ה אל ךא , ₪ םדב ורירוה\
 ל רשא םוקמ לכב שפנ יִרְמ םישנא וב ועגפי ןפ עסקו אַ ךיררירפ

 רהרב



 ו תמאב יב תוארהלו . .עלב יִרבר ו לע רוע רברל םה םג ופיסוי לבל ורוס
 ענאמ שיאו שיא לכ תא שורריו םימעה לכל יולג רפס חלש ,םהה ז םירבדה תא רבָד
 ארלו הבהאל םג ,היטפשמו היקָח רומשלו תירצְונה הסנה תא דבָכְל תהַצִנ תה
 ותתיטביו רפס תלגמ חלש טספאפה לאו ו ויתפש תוצמ רומשלו .תדה אישנ תא;
 =" . תממורה ותְרשמ רוהבו ודובכב עוגנל ובל לע הלע אל וחועמ יב הנמאג

 החקלתה שא תבהלשו / הבירמה תַמָח הָבְבְש אל תאז לכב ךא < 0
 ערונה מרָאטשלג גניאב רָאסְעַּפִארְפה םכחֶה יפ לע התיה תאזו , הלחתבמ דוערתי \

 , (טופסיד) חוכוה תכאלמב כ ריבכו רומל שיא ,קע םענַאהַאי ראטקאד םשב
 ינו שגרב ורבד םהינשו ., .גיִצפייל ריעְב רעהטול םע .הבותה .אוהו
 1519, ט"ער יה ויתפשב אביו וברקב רעהטול בל םח יכ דע םיצרמנ-םירבְבו

 . רעטעפ ריב תירצונה תד קקוחמ יפ לע לע םקה אל אמורב רשא תרה אישנ יכ -
 .תנומאב קש ליטָה םג / קקוהמה ירחא םיבר תורודב םישנא תוצמ יפ לע םא יכ
 תָפְסִא יטפשמ לכ יכו טפשמב לועמי אל טספאפה יפ יכ זא ונישאה רשא םעה
 הלאה ה םירבדל . -- זולו לתפָנםהב ןיאו ודחי וכרצ תמא (6י10]₪01ם) םינהכה
 םינמאנ םידע ריִעְהְלּ היבוהל םירי תבחר תרבחמ רבת יו קע רָאְסעַפִאִרְפה ףא הרה
 טספאפה אסכ ןכוה רעטעפ דיב קקוהמה יפ לע קה יִּכ (ןתור לע הלועה יפב)
 |, יה תמקנמ הכי אל הב עגונה לכ יכ , איהה הֶרֶשַמַה דובכב עוגנל שונא זו
 ירשו טספאפה ינפל והגיציו אמור ירעשב אובל רבחמה רַהְמ אוהה רפסה םעו
 !ח]8) הרוקפ ודיב הלש טספַאפהו , ןוצר םהמ .קפיו םהיניעב ןח אצמיו ורצה
 ןרא שאב ףורשל , םה תומ יכרר יכ / רעהטול יכרדמ רָזְנַהְל םירצונה ימע לכ לא
 |כהל ליטה רעהמול לעו , םיפודגו תוצאנ םה םיאלמ יכ , בתכ רשא םירפסה לב
 היו . -- םוי םישש ד 1 ויכרדמ בושיו םֶחָנ 6 םא לודגה םרחה

 [רבד תא ועמש םרטבו ,וינפב 7 .הלענה ראטַאמראפערה ת תא ביה רשא תרה
 | -- הלב רבודו םינישלמה דחא יפ לע םייחה ץראמ הדיו ומירהַה ,ותולצנתה תאו...

 שא הצרמנה הלועפה תא (קע דיב חלש רשא) טספַאּפה תדוקפ הלעפ אל ןכ לעו

 4 םיקיטאנאפה םינהכה ירע ןעוולו ץניָאמ , ןלָאק יתרזא קרו , םדק ימימ הל.
 0/:ע אל םירעה רהי ךא , ו ירפכ תא שאב ופרשיו טספַאּפה לוקב ועמש .
 = וצראב א טספָאּפה 7 חינה 0 עסק אישנו 8 0 השעמכ

 ב " םירפס ₪ וב ופא תורהב יכ , 0 םג רעהטול רדמ -

 1% תאו טספַאּפה תוכולהת תא שמשה יניעל הלג,םב , המח ףא ירפס , תונירמה
 !סנכה רובכ רדה לע םג / ודובכו ודוה תממור לע וניע הפח אל , ויתולילע
 זאו םֶתְועַמ תא ליו םהינפ לע םהילוש תא ףושהיו , איהה תעב הינהכו תיתדה
 ! מ !זביו םהיארוק לכ יניעב ןח ואצמ םהה םירפכהו:תותחשנהו תוערה םהיתודמ לכ

 הרב יפג לע והואשניו / םע להקב והוממוריו ,רעהטולל דובכו הלהת םינפה אול ה



7 
 . הלאמ תורבכנו תולודג תולועפ לועפל ןמזה ּורְּתַע רשא דע תדה ןהנו

 , םיזנכשאה לכ יניעב ןח ואצמ , והיפ יטפשמו רעהטול יכרד 8 אה |
 וב חלשי ןפ וילע ררח היה םבל ךא , קרצ ולעפל ונתיו וזועמב וקיזחה םֶלְב
 - א'ה תנשב יכ , םהל האב םתרונמו , שקכ והלכאיו ונורח תא טספאפה |
 דעהטול תא רוסאל ןעסקַאז אישנ ךירדירפל ירישעה ָאעְל טספאפה רקפ 1518
 ךא .  ויתולילע לכ לע ןובשחו ןיד םש תתל אמור ריעל והחלשלו לורב ילבבב |
 תאזה תֶרְקְּבַה תא םּושל טספאפה ינפ תא לַחִיו רעהטול תא דאמ בהא ךיררירפ | ְּי
 , טפשמל רעהטול דומעי ואסכ ינפלו . זנכשא ץראב םילודגה םינהכה רחא ריב |

 ,(06816וגם0) סונאטעיַאק וכָאְלַמ ינפל דומעל רעהטול תא וציו טספאפה וילא רתע
 רעהטול םירה ןוכנ חורבו ץימא בלב , ויללעמו ויכרר לע קרטצהל גרובסגיוא ריעב < ,

 . ךירדירפ םכחה אישנה יפ לע ותא וכלה ושארל םירמוש םג םנמא , וימעפ תא
 םרו םיניעה ּהבג ןהכה ןימאה , גרובסגיוא ריעב אוהה ןהכה ינפל ואובב יהיז |
 רשא תרה ירומל קשנב רעהטולכ חורה הכנו ינעה ריזנה לע רבגתי יכ בבלה |
 זָע עורז תא ןהכה יניעל ףשח רעהמול יכ ! התיה ןכ המד רשאכ אל ךא וריב <
 ירתאו , -- ול לכוי 'אלו ונממ אוה לפונ יכ ןהכה עדי רשא רע , תַעְרְו המכחב |
 לבלו .וינפ לעמ תאצל לשומ לוקב םונָאטעיאק והָצ , רפפמ יעגר ותא ּוחְְוְהַה
 ויתובשחמו העשרה וכרר תא בוזעיו ויתולילע לכמ סח רשא דע וטיבהל רוע ףיסוי | |
 , טספַאפה לא (468110מ) תולצנתה רפס בותכיו רעהמול ול ךלה זא . תוערה | |

 ושפנל םוראי סונָאטעיַאק יכ האיו יכ , גרובסגיוא ריעמ הלילב פניו רַהָמ ןכ ירחאו ||
 ןעסקַאז אישנ ךיררירפב סונַאטעיאק ריצפה אושל . אמורל לזרב ילבַכְב וחלשל |
 אישנה יכ ותלשממ ץרא ןעסקאזמ ושרגל וא טספאפה ריב רעהטול תא ריגסהל ||
 לא וירמא בשיו , אוהה הבברמ לוגדה שיאה לע ותרבאב ךסיו ולוקב עמש אל |
 יטפוש ינפל טפשמב רומעל רעהטול שפנ תא שי יכ טספאפה ןגס סונָאטעיִה | |
 יפלו / םהינפ תמגמ הדבל תמאה קרו שיא ינפ ואשי אל רשא קדצ |
 / םימיה לכ רעהטולל הרוצב המוח היה הזה אישנה . -- רעהטול תלֶאש הקרצ ועד |
 דע ומוקמ תא אישנה אלָמ זא רשא ןַאילימיסקַאמ רסיקה תומ ירחא רוע רוי |
 ורי לאל התיה זא יכ ו (* םהילע שדח רסיק ורחביו םיאישנה לכ ופסאתי רשא
 תברק ץפַח טספַאפה םגו ,ותער ישקבמו ויביוא לכ ינפמ רעהטולל זוע לדגמ תויהל |

 תודא לע עַד תוחל ובבל תא היה יכ ןעי , ןוצר ונממ קיפהל ץמאתיו ,הזה אישנה
 ותמזמ תא איצוי אל אישנה םע רבעתי םא יכ הנמאנ עַריַו , רבי רשא ריקה
 ,אישנה לכיה לא ןעסקאז ידלימ םורעו יתרפא שיא ץיטלימ רשה תא חלשיו , רואל
 דוע ףיסוי לבל רעהטול בל לע רבדל והוצ םג , אישנה דובכל הרקי החנמ ודיבו
 תֶבָשָל חיטבה רעהטולו . ויללעמבו וירפסב תירצונה היסנכה דובכ אסכ תא לָּבָפ
 ישנאל טספאפה הצי םאו החילסה ירפס רחְס תֶבָשי האלהו אוהה םויהמ םא ביִרָמ

 ורוכ
 אוה ךא , הזה ךירדירפ שארב זנכשא רסיק רחכ תא תתל דחי זא ודסונ זנכשא יאישנ 6 ]
 . שרח רסיק רחבנ רשא דע תמה רסיקה םוקמ תא אלמ קר , הכולמה דוה תא לבק אל ₪ |

 7. (ג'ח ע'יד)
| 
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 ל ירישעב 1483 ג'מר א'ה תנשב דלונ .רעהטול ןיטראמ 8 48-
 - ,08006) ערהַמ רפסב (* ןעגניריהט יבשותמ רשי שיא היה ויבא  ,רעבמעווָאנ
 ... דּומְל שיא תויהל ּונָּב תא רּתִע אוהו , (ןנאמגרעב) םירהב בוצחל ודי תכאלמו
 -.(טָאטיזרעווינוא) המכחה שררמ תיב תותלד לע רעהטול רקש תופוצר םינש עברא
 והער ןיבו שיא ןיב ץראה יטפשמו  תונידמה תוכילה רמליו טרופרע ריעב
 ןיב ברעתהל הלהב ושפנ ךא , ויבא שפנ הָתוִא ןכ יכ ,  (טפאשנעסיווסטכער)
 | .תֶומָחִמ רזְנהְלּו רדב תֶבְשָל הואת הואתיו , םדאה דחאכ תויהלו דלחה תואושת
 לכ רָרק ךליו . אבה םלועה ייחמ תַרָּבִּה לבל ושפנ תגאד גאר אוה יכ , לבתה
 | 1505 ה'סר א'ה תנשב ךלה , תאזכ הגאר חור אָלָמ ותויהבו , ותנאד ץחלב םימיה
 ורדקתה םאתפל עתפ הנהו , הרשב חושל ודירי ( \]1ַ6ַמפ) סויסקילַא םע
 . עגרכ והצפצפיו ודידי תא ףיו בע תַרָשִמַמ ףפע קרבה טהלו , םער יִבעְּב םימשה
 יתבב האלהו אוהה םויהמ הצכר הכשח המיאו , ףלעתיו ראמ ץלפתה רעהטול
 יב דע , סָמנ םסמּב רימת וב הפסונתה רשא הזעה ותגאר לע הפסונו , ושפנ
 | טלקמ יתבמ רחאב .רדובתהלו .המכהה שרדמ תיב תא .בוועל ותערב טילחָה
 היהו , ויערו ויבהוא תרבְהב םעפה רוע סלעתה תאז ותושע סרטב ךא . םיריזנה
 , .ינזוכ טלקמ לא ךלה .ןכ ירחאו , הרמז לּוקו םיריש לוק , סהיתשמ ןיְיו רונכו לבָנ
 , םהה םינהכה לככ םיִאְּתַה דחאב דרב םש בשיו , טרופרע ריעב םיניטסוגיואה
 רוע רתוי תיִנְרּורקּו םיכשה ךליו , ותעבל ותְבצע חור דוע ףיסוה וטלקמ תיבב
 חותפל , תולפש תודובעב ותוא וריבעיו וב ּורָמַעְתַה טלקמה ינהכ יכ , הלחתבמ
 לככ קש םע תכלל , תיבה תַפְצְר תא תּוקנְל , םרגסלו הלפתה תיב ירעש תא
 רועו ,טלקמה תיב ינחכ דעבו הלפתה תיב קֶרְּב דעב ףסכ תרוגא שקבל םיינעה
 לָחְיְל יהב ןמא הנומא ןימאהל קר יכ ןוכנ לא ול עדונ רשאכ ךא . הלאב תובר
 ,ובבל ישרומ וטקש ּותָנ זא ,םייחב ותדועת תאזו םדאה לכ הז , םינמאנה וידסחל
 תיבמ ישפחל תאצל חילצה םג . -- התחונמל הבש ושפנו , ךליו הלכ ונובצע חור
 רשא םיניטסוניואה תרְבָח שאר יכ ,םיבישקמ םינבל תעדו המכח רַמַלִלּו וטלקמ
 ךיררירפ ינפל ורעב ץיִלָמַה (80801א8) ץיפיוטש םכחה אוה , טרופרע ריעב
 (טָאטיזרעווינוא) המכהל שררמ תיב דָסִי רשא (** ןעסקאז אישנ , םכחה
 שרדמ תיבב (רֶאסכעּפַארפ) שארה הרומ תויהל ול ארק אישנהו , גרעבנעטטיווב
 (1508 ח'סר א'ה תנשב) תעדו המכח ףיטהל פנּוהו רעהטול םרוה ןכבו , אוהה
 רמש הבר הדיקשבו הנמאנ חורב . םלועמ םשה ישנא םילודגה םימכהה רחאב
 - (העגידערפ) םעל ףיטמ םג המכח הרומ יהיו ,  ותדובע תרמשמ תא רעהמול

 |[ .-.. ןהכו |
 ' תב וזחאנ התעו , ואצי הנממ םילשומו םידי תבחר הנידמ םינפל התיה ןעגניריהט (*

 תריבה ריע . גרובנעטלאו ןעגניניימ , גרובאק , גרובצראווש ,ןעססעה , ראמייוו , ןעסיירפ
 = , ראנעזייא , אהמאג , ראמייוו : ןה םשל תוערונה הירע רתיו , טרופרע ריע איה הכותב
 | ,.אנעי , סלעפנעסייוו ,  גרובמיונ , ןעזיוה סרעדנאז , ןעזיוהנעקנארפ ,. ןעזיוקרראנ
 - .. תודחא םירע דועו , טראטשנרא , ךלעפקאאס טדאטשפלאדור

 . דלג , ןעטקאז ץראב גאצרעהו טשריפרוק , "םכח , םשב הנוכמה ישילשה ךירדירפ (**
 0: בייסר תנשב , ויבא טסנרע אסכ לע בשי 1456 ו"מר תנשבו , 1463 ג"כר א"ה תנשב
 =. ץראה לכ ךרדב ךלה 125 ה"פר תנשבו ,גרעבנעטטיוו ריעב המכחה שרדט תיב דסי



 שריפרוקה , (רעייפנעפ) היתחת לואשב רשא םלוע ידקוממ לָצְנִת ושפנו , וייח
 רוחכמהמ ףסכה יִצָח תא יכ , בבל תחמשב טספאפה תוצמ תא השע טכערב

 .ינחכמ 'דחא שיאב :רהביו א , טספאפהל חלש רתונה תאו , ושפנל קל אוהה
 תא רוכמל ןעסקַאז ץראב רובעל וידי תא אלמי'זשו20])לעצעט ומשו םינָאקינימאדה
 לעצעט לא ורהנ הרהמ דע הנהו ,.ףסכבו ריחמב שיאו שיא לכל םהה החילס ירפס

 תז ימ יכ , םיאטחה תחילס תא ודימ תונקל םהיפסכ תורורצ םע םינומה םינומ)
 דעב םלוע ידקוממ ּהָקְורְפְלו ןועו אמח לכמ ושפנ תא רהטל הבאי אל רשא שיאה
 תא .רַבָמ יכ / ּהָלְכַנִַו ורי תרוחפב דאמ רֶמַעְתַה לעצעט ךא . -- 7 ןטק ריחמ
 "םהיריחמב ובה ךא םא םיחצרמו םיצירעל,םירדושו םיבנגל םג סהה ההילס ירפמ|
 םהירוענמ ועשפ רשא םהיעשפ לכ םהל הלסנ יכ טספַאפה םשב חיטבה םהל םגו
 ראטקַאד יניטסוגיואה ןהכה ףנאתה הזה רבדל , (* םתומ םוי דע לוע ועשפי רשאע
 , ןיראה ןמ אוהה רקשה הור תא ריבעהל וינתמ זַעְּב רוגחיו / רעהטול ןיטרַאמ
 לע קיִּבְדַה ברע תעל רעבאטקא שדחל דחאו םישלשב 1547 ז'ער א'ה תנשבו
 םיעשת וב בתכ רשא לודג ןויִלנ (** גרעבנעטיוו ריעב רשא הלפתה תיב רעש |
 זויכוהלםג ויתולילע לע טספאפה תא טפשהל ('זמ6808 ו עצטצז) םיטפשמ השמחו
 :,והערל שיא וא םיהלאל שיא אטחי רשא טיאטח חולסל טספַאפה ריב ןיא יכ ל
 ןאטחו רשא םיאטחה תא חולסל םא יכ ַהּכ םהב ןיא ןתי רשא החילסה ירפס לב]
 תא םהה םיטפשמב 'הרוה םג :. == ובלמ אָרְּב רשא םיקתה רובכלו ודובכל שיא |
 .תוצמב םידסחתמהו םישרקתמה ןיב , הנוכנ הבושת ןיבו הימר הבושת ןיב לדבהה
 רסחו בוט ךא םיפדורו תע לבב .הקרצ םישועה תמא ישנא ןיבו / הרמלמ םישנא |
 ַּּכוהַהְל הבאי רשא שיא לכ יכ רעהמול עידוה וירבד תירחאב . =- םדאה ינב לכל |
 םידסוימה םירמא ול בישי אוהו וילא ויתומצע שיני ,וקדַצ יטפשמ תורא לע תא
 רהטול בתכ רשא) םהה םיטפשמ השמחו םיעשת . -- קדצהו תמאה ינדא לע
 לק הרהמ וקתענ , זנכשא ץרא ירע לכב חור יפנכ לעכ ופע / (תיאמור תפשב
 םהיארוק לכו ן רפסמ ןיא תובר םימעפ וספרנו , ץראב תוכלהתמה תונושלה לכ :
 הגנ המר ריב בציתהל והמעפי רשא ותור זע לעו בתוכה תמכה לע ואלפתה]
 ןיטראמ 7 . == עורזה ישנא וישודק לכ דגנו םיוג ליא טספאפה
 ריעב ודי תרוחס םַע ותויהב יכ , ותאטחה ילבחב לעצעט שיאה רכלנ תחא םעפ (* 1
 .עד !:יגודא , ךילא יל רתס רבד" : רמאיו (רעטטיר) םיריבאה תרעמ דחא שיא וילא אב קאברעשא
 ינא םיהלאה תא ךא , ובהזו ופסכ תא לוזגלו ךרדב רישע שיא לע לפנתהל ישפנ תא שי יכ א
 -רפס יל תתל ריִָפ הלחא ןכ לע -- ינלבטי תחש שאבו ינועמ ינקני אל רשא .יתערי יכ , ארא|
 ןתא ינא , , -- בר עשפמ יתיקנו םתיא זא ,םיאבה םימיב השעא רשא 'תונועה לכ לע החיל
 שיאהו , לודג ריחמ ונממ לאשיו , וריזמב תוברחל .ךילע ךא , לעצעט והנע , הזכ רפס ל
 'דחא ךרד לעצעט עופנב םויה יהיו = וכרדל ךליו החילסה רפס תא ודימ חקיו ףסכה תא ול ןתצ)
 , הפ לא הפמ ףסכ האלמה ותבת תא ורימ לוזגיו וידבע םע אוהה שיאה וילע לפנתה , םירעוה
 חמש ול ךליו החילפה רפס תא והאריו ,! יתלזג ןוע לע החילס רפס יל תתנ התא אלה ! תקעומ רכ ךל המ, , שיאה ארק ! םוד, תוצרמנ תוללק דרושה תא ללקיו ןבל תמהנמ לעצעמ קעו%
 , הזה פויה דע הצעומה תיבב קאברעטי ריעב אצמת איהה הקירה הבה .. בל בוש
 1%14 ר"עקת א"ה תנשב ,ןימיה עבלע רַהג ףוח לע ןעסקאזב רצבמ ריע גרעבנטטיוו (** |
 1עסיירפ יכלטל השורי יהתו , ןעסיירפ אבצ רש ץטישבאד התוא רכל ראונאי שרחל ג'יב
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 ו ת ירצונה היפנכה ינוקת 1

 ה 5 ,מכשא ץראב הופנה יינוקת 1.
 / 8 (10186ז) רעהטול ןיטרָאמ רָאטקַאד 8

 לכב וע ועימשיו בבל ישנא וררועתה ו'נהפסל הרשע שמח האמב 8 7
 םיבר תמשאב תירצונה תד תסנכ הָתְועְתִה רשא תועמה תא ןקתל םלוק אפורייא
 | ופסאתה , םתובלב רוע םירשיח םינחכה םג . ךרד יזולנו בלח יוענ הינחבו הישארמ
 | ףכמ הליצהל תירצונה תל תושעל המ תדכ ץעיתהלנ דוס קיתמהל תובר םימעפ
 , םעיגי לכ היה אושל ךא . היבירחמו היסרהמ קר זא ויה רשא היקיזחמו היאישנ
 | .אסכ ימוהמ יפנ לע םיבשויה (עטספְשָּפ) תרה יאישג יב , לעמ ראשנ םלמע לכו
 | םירשיה םישנאה לוקב ועמש אלו ובא אלו םהינזא תא ומיטאה/אמור ריעב סורטעפ
 םויל םוימ . -- הישפותהב ּגלָה רשא התאלָח ריסהלו היסנכה תוְסיִרַה אָּפִרְל םהה
 | גליטַה וחיו לע םידרה ויגו תדה אישנ , .םיאלפ םירצונה תד תסנכ דובכ דרי
 | .תערמ םיִרְעבְנ , םילצע ויה םינטקה .םינהכה , תולפתה יתב לע ראמ רבכ םמ
 | .ירחא תכלל ורבמתה םילודגה םיגהבהו / םיניע .ימּותְסּו תורמה יִתְמַשַמ , בל ירפחו
 | .,ץרא יביסנו םינזורכ םיחורמ תוילעו תודמ 'תב םהל ּונָּב , םדאה ינב תונונעת
 | .הככהב , םירכנ ידליב .וקיפשה םג , לבתה יִמענִמ לע וקפרתיו םהיניע סובב ונתנ
 | .. הוזביו םוג ירחא תירצונה תד תא וכילשיו םינושארה םיפוסוליפה תועדבוםינויה
 | ּוזָּב םהומכו , םילודגה םהינהכ תוביתנב םה םג ךולה וליאוה ץראה יִמַעַמ םיברו
 רי. ונתנ תרה יאישנמ םיבר םנ . םימכ געל ָהיֶרּמ .לעו יי וכפשיו םֶתָרַל
 | .הוצרמנ תצאו תולודג תובעות םתושעבו , םה םג םתד ירחאמ םֶרְוְּב םיעשופל
 | ישנא לכ ומַעָר םהה םיצרפהו תועְרּפַה לע , -- םימעה לכ יניעלו שמשה יניעל
 | .לע דאמ ופצק תוצראה ימעמ םיבר םגו , תּולָהְקַמְּב םג םהילהאב ּונְגְרִו םינפ בל
 | .םע רָּבעִתַהְל אפורייא יבשוי לכ תרעתה הנורחאלו , םהיללעמ עור לעו םהינהכ
 | .םא וכ םהל רפח אלו , םינטקה םע םילודגה םינהכה וירוועו ויִפִנַא םעו טספאּפה
 | .הנאות םג ,המחלמה תא לחָהְל ולגְר תחת םֶלְּכ ץּבְקְי רשא עורז שיאו בָבְלְנ שיא
 | .הנהו . -- םתר שאר אישנ סע םֶמָחְלָהִב םימעה לכ יניעב וקרצי הנעמל רשא
 | .התיה הנאותה ! איהה תעב לק הרהמ ואצמנ אוהה בבלנ שיא םג איהה הנאותה
 | .עדונה יניטסוגיוא ןהכ היה בבלנה שיאהו , יריש עה ָא על טספַאּפה תולילע
 | .םימר ומכ תונבל הואת הָואְּתַה ירישעה ָאְעְל יכ . רעהטול ןיטרַאמ םשב
 ול הֶסַח.ךא , והומכ םיראפמ םינינב דועו ./ אמור ריעב רעמעפ תלפת תיב תא
 | .המהע םירעָה ןִכ לע , הלאב תובגשנו תולודג תולילעל שורדה םוצעהו ברה ףסכה
  ףָאשיבה ידי תאו ץניָאממ .טכערבלַא טשריפרוקה ידי .תא אָלַמִיַו הָבַעְַנ
 אישנ םשב (לעטעצסַאלבָא) עשָּפ תרָפְב יִרפס ןטק ריתמב רובמל גרובנעדגַאממ
 רשא עשפו ןוע לכו אטח לכ ול חלסנו אוהה רפסה תא הנקי רשא שיא לכו , תדה
 לב ץראב רשאמ יהי םג , ותפילה אוב דע דוע השעי רשאו ורועמ השע

 וייח
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 ,ולכיה לא אובלו ודבכל ץניאממ ףֶאשיבצרעה טכערבלַא ול ארק 0 ער
 ףא הנהו . ןכ תושעל וחור תא ריִעָה ןייטש ןָאַּפ ףלאוולעטייא ליכשמה ריכזמה י
 ,ט5ערבלא תלֶאשל הפי לבל והוריהזיו ןעטטוה םכחהב םיבר םישנא ּוריִעַה דַעָה יב
 /הנידמה תגהנהב הֶרשמ ודימ תחקל אוהה ףַאשיבצרעה לכיה לא ול ךלה תאו לבב
 ול ןתנ ןעטטוהו , טספאפה םע םחלהל פל רבכ לֶחַה רשא תעב התיה תא
 םיטעמ םימי .  -- אוהה לורגה רעטאמרַאּפערה תובשחמ לכ לא ובל טי קרצ
 יכ ויתפשב אָטבִיַו וחורב דוע טלֶש אל ןכ ירחא ךא , ויתובשחמ תא ובָחב ןַמְמ
 המו ,רמעמ ןיאב ותְרְשמ הרדונתה זא ינמ ,ודחי וקדצ תמא רעהטול יטפשמ לב
 שאר ןעטַארטסגָאָאהמ בקעי לע ריעה בותרב ותרבעב לפנתה רשא תעמ םג
 . רעהטול תובקעב םיאצויה םישחכ םינב לכל זע טפושו ןלָאק ריעב םירמה
 לודגה םכחה טלערבלַאו , ןעטטוה תא וריב ריגסהל הוָצ ירישעה ָאעל טספַאּפה
 ,ושפנ תא תחקל ול וברא םיחצרמ תרעו , וילעמ לָצ ריִסה ץניאממ ףאשיבצרעהו
 לצא רשא ותרוצמ לא אוביו , ורידי ןעגניקיש ןָאּפ ץנָארפ לא ןעטטוה חרב זא
 ןָאיצארָאּפערה יבהואל טלקמ התיה רשא , גרובנרעבע םשב הבוקנה ךַאנציירק
 םשמ .םתד תאנק םיאנקמה םילָאהטַאקה םינהכה תרבעב םראוצ לע םיפררנה
 .ו תיזנכשא ןושלב םיבותכה םילותה ירברו םימתכמ ,תוצילמ ,םיריש ןעטטוה חלש
 תואשמב םיקברו אוש ילבה םירמושה לכב לַתֶה םב , תונידמה ירע לכב םציפיג
 ילב םעה לע ודי תא השקי רשא טספַאפה לע הנינש יִצְח הרי ,  םיחורמו עפא
 םירברה לכו , תדה ינקַתמו םיליכשמה תקרצ תא חיכוה םג ,הקרצ ילבו טפשמ
 הפְסאה תורא לע שיא לב חור םעפתה רשא תע" , ןוצר תעב רואל ואצי םהה
 תרעסבו הפופב . -- םעה ינב לע הזע הלועפ ולעפיו , סמרָאוו ריעב (גַאמספייר)
 .ברק ךרע ותפוסבו , ויפגא לכו טספַאפה תא םַחָל ותרעטב , הוה םכחה ךרד התיח
 . םעה תלכשה לעו םישרחה (ןערַאטָאמרָאפער) םינקתמה לע םיממוקתמה לכ םע
 ךא ,םיע.,ש רבדו חורב םא יכ איהה המחלמה דוע התיה אל תאז לכב יכ ספא
 .רבחל הבאיו ו וביר ישנא תארקל ברחב תאצל הזה םכחה ץטאתה האלהו זא מ
 תמחלמו הפושח עורזב הנירמה יטפשמבו תדה תוכילהב תתא היסנכל םעה תא
 םיתרפאה לא תאשל הכו הכ וררועתה םירכאה יכ ותוארב ובלב חמשיו , הפונח/
 ּונְְמּו ורתס ןעגניקיש תמ עתפל םאתפ הנהו . -- הקזח דיב םֶתּורַה תונקלו ברח
 םשב תארקנה ותדוצמ תא רַצ יושא רעירטמ ףאשיבה םע םֶתָל רשא תעָּב
 ץראל חרביו ןעגניקיש שפנ יררוצ וב ועגפי ןפ ארי ןעטטוה םכחהו , להוטשרנאל
 ךלה ילנניווצ תצע יפ לעו , םינמאנו םיער םיילחו קוצמו רצ והואצמ םשו , ץייווש
 . חנש ששו םישלש ןב םש תמיו , םיאפורב םש שורדל (01880) יונפוא יא לא

 /תורוחש ונקז תורעשו , תובוחצ ושאר תורעש , רשב קדו המוק לָּפָש היה ןעטטות
 םעפ ותוא האורה לכו , תומוצעתו זוע תוקיפמו תוצצונ םיניעו םינָבל םינפ לע
 / ובְהב רימת שעגתה ריבכה ותור . םימיה לכ ונורכז חול לע והארמ הקחתה תחש

 -- *ןתמראל ובוש םוי דע 4 ותויה םוימ טקש אלו חנ אלו עוגרמ אצמ אל ןכ ל
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 /<ה בל יִרָשי ּושְדֶח רשא תוליעומהו תובוטה תושרחה תא םעה ןומהמ
 דיכ , דלומג ול םלשל הרחַא אל המקנה די תַרגִת ךא . םירצונה תסנכ
 וָבְמִמ תֶמּב לע לבָנ תומ תמיו , תֶָמ טפשמ וילע ץרח ינימשה ךירנייה
 אמ לע ותמח וב הלכ אוהה זעה ךלמה יכ . םעה לכ יניעל (עטסירעג טולב)
 ךילשהלו טספַאּפה תורסומ תא קָּתָנְל ץעי רשא ותצע תא עירפהלו וירחא תואלמל
 ורֶאמ היה תאז לכב ךא , -- ותור תרומל ויה רשא ויטפשמ תותובע תא וילעמ
 , רתשב ךומתמ ויפכ רַעָנ , בבל רבו ךרד רש , וימעב לעבו דבכנ שיא
 | . ליכשמ שיאל תואיכ ןוכנ חורבו שפנ תחונמב תומל

 ה (1488--1593 ע'פר--ח'מר אה) ןעטטוה ןָאפ ךירלא 5 6.
 דלכשה דעב תומחלמ שיאו ןעקנַארפ ץראב םיריבאו םירש תחפשממ שחיַההלדג
 ישנאו כ ירובג לכבו , ותומ םוי דע שיאל ותויה םוימ זנכשא ץרא תורה דעבי

 |, והומכ רקי שיא אצמנ אל םתדלומ ץרא תתלצהו המכחה תמחלמ ימחול חורה
 !ריבמ חרב רשא לע וינפלמ והכילשיו הביאכ ופְרַה תעדמ רעבנו בלה השק ויבא
 [נינהכהמ דחאכ תויהלו וייח ימי לכ וב תֶבָשְל ותוא ריגסה רשא ארלופ טלקמ
 = איבה ושפנבו תוירכנ תוצראב דנו ענ הזה 7 םלעה יהיו , םיריזנה

 אנ

- 
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 |, ישימחה לרַאק ךלמה ליחב םעה ינב תָלדִמ רחאכ אבצה תדובע רל ץחלנ
 [הומ ירחא . תונובה ךרדו הלכשהה חרא דומליו המכחב דימת הנה תאז לכב ךא
 דו בערמ ושפנו ףחיִמ וילגר עונמל ול ןנחתתו וינפל הגונעה ומא התכב ויבא

 חינה רשא ויבא תלחנב םיחטבמ תונכשמבו תוננאש תוחונמב בשי קר ,ל
 |ַבָשְל הבא אל , ויבא ןוה תא תַשְרְל ןאמיו ונצה רַעָנ אוה ךא , הכרב וירחא
 [ךא , םירודנ ייח תויחל רחביו , םיריבא םהל החמשב לובאלו תודמ תיבב ןּופס

 [יכ ףאו . םיצירעה לכ ףכמ ותדלומ ץרא תא תודפל וליח רָּבִנלּ שפהו רורד ייח
 !+ .ותית ץראל ּואְּבְר םינמאנו םיער םיילח , 0 תובר תורצ והובכס םג והובס
 !ץמאיו וינתמ זועב רגח תאז לכב , ךשח:ילב והופדר ושפנ יביואו | יִנ ימי והומדק
 [תממזמ תא ומיקה דעו ותושע דע המונת לטל ינשל תנש ןתננאלו ויתועורז
 / תודיח תוצילמ רַּבִח , םיצרמנ םיריש רש אוה . ותדלומו וצרא תבוטל ובבל
 8 ץרא יטפושו ןידמ לע םיבשויה תא הָּבִַה ויפ טבשבו תונינש יִבְתְִמּ

 .ישפות םינהכה םהב וקיזחה רשא עַשְר תלי תוערה תודמה ל ו טוש ררוע
 - תיב יִרומ תולכס לעו חורה ישנא יעותעת לע םימכ עלו זוב ךופשיו , תדה

 - , לבת יבחרב ודובכ םש אצי הרהמ דע . םירוענה ינב יִרְשאִמ תויתפו
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 ילב .רתבתה ברח טהלבו תונינשה קשנ ילכ לכב םפדריו , םיריזנה םינהכק
 : אפורייא ייוג תובלממ לכ האלמ ותלהתו ץראה לכב ומש אצי הרהמ דע . תוגופה
 ולצאיו , תורקי תונתמ ול חולשל ובריוותרבחב עשעתשהל ול וארק םינזורו םיבלמ
 ןובשי יכ םיליצאה םורמ ינבו םיתרפאה ווא תוצראה לכב ; תוחבשתו תולהת 0

 רקי רֶשע ורטעלו טפושו רשל ותוא םושל ,ותיב דובכ תוברהל וחיטביו םצראב
 רש .תויהמ עדמה לעו המכחה לע ליכשמ שיא ייח תויחל רחב אוה ךא . הלר 4
 ןָאיצָאזיליוויצה רוא רשא אפורייא תוצרא לכב רובעיו וימעפ םריו , ץראב טפוש |
 סיפרמה לא רבחתה םשו לעוָאב ריעב םיבר םימי כשי הנורחאל ךא , ןהילע הג |

 ומדָנ םחור ןויגהו םתפשב רשא םירפס ןומה רואל איצוה דחי ותאו ,ןעבַארפ םכחה
 םיכלמו , רדהו רובכב בשי ץ לעזַאב ריעב רשא ותיבב* .. םדקה ימי ימכח ירפסל |
 רחשל םיעודיו םימכח וילא ורהנ םירבע לכמ . םהידי תונתמ וילא ושיגה םינזורו \
 . םתא תַבָשְל םהילא אובלו םֶרְבַכְל םירשו םיכיסנ ול וארק לבת יספא לכמו , וינפ

 והארמ ,תלבתה ןיעב ויניע , (דנָאלב) תובוהצ ושאר תורעש , המוק רצק היה אּוה
 , ררחו ארי היה ורועמ ךא / םעְנ יכרד ויכרר לכו .ויתותפשב קצוה ןח הוא
 רבְח רשא םיברה וירפס ןיב . * -- ויתומצע לכ וצלפתה תֶוָמַה םש תא ועמשבו

 , (טייהרראנ רעד בָאל) תויתפה תלהת רפס הלהתל וערונ , רואל איצוה רש
 תלהת רפס , תיאמור הקתעהבו הב רבָח רשא תינוי ןושלב תירצונה תד רפסו
 לתהי ובו , זרע תרקי לדגל תובר םימעפ קתענו / תיאמור ןושלב רבָח תויתפה'\
 םינהכה בצמב םג המו םֶהיִבְצִמ לכב םראה ינב תויתפב םיצרמנו םינונש םירברב
 המחלמ זא החקלתה רשא , רעהטול ימיב . -- (ע5נָאמ) םיריזנהו (עלילטסייג)
 ,ורדחב הזה םכחה אבחתה,םיקיתע םיגחנמ ישידקמ ןיבו תושדח יבהוא ןיב הָרְבְב
 לע םינונש פיִצְה הרי ותיכשְמ רדחמו 7 ירמ םימחולהןיב ברעתהל ארי יִ
 סומסַארע . ויכרר לכב רחביו קרצ ול ןתנ הלחתב יכ ףא / ויתובשחמ לעו רעהמול
 אוה יכ ול רצ אל םתורצ לכב , םתגאד תא גאד אל ו ומע ינב לא ובל םש אל
 תא טלמל חורבל אוה אבהנ םעה לע םאתפ דחפ אובבו , ושפנ תא קר בהא
 םתורח תומחלמ ימחולו .םעה ינב יצילמ תא בהא אל םג , םתותיחשמ ושפע
 םכחה ינפל לעזַאב ריעב ותיב יתלד תא רגס יכ הבסנ התיה תאזו , םשפח

 ןוע לע .תוחכותבו , םעה ינב יאנוש דשמ סניו וראוצ לע 0 ותויהב .(. |

 סורָאמ סאמ א המ םכחה היה,שפנ 0 ָבּו תוערב סומסארע הל רבה
 םגו , םירומל ןושל לעבו םכח אוה םג ..דנאלגנעב ינימשה ךירגייה ךלמה ריבזמ
 הרקי תרבחמ רבה אוה . תמאה יביוא בלב הנינשו געל יִצְח תוריל הנומא /

 רֶשאָה בר שדח םלוע ונוימד חורב ארב הב ,(םייהדנעגרינ) ַאיִפְמְא םשב הבוק :
 ופקשנ אוהה לשמה םלוע תונויזח ןיבמו  ויתוכילהו ובָצכ יפ לע החלצה ריב
 סומסארעכ . -- תמאב תוירצונה תויסנכ לכבו רורבה םלועב רשא תונורפחה ל
 ענמיו םמָהיו ספְרַה הזע יכ ועורזבו , תדה ינקתמ לכ תא ןכ ירחא אוה םג ףד
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 , תערה תורָתלו הלכשהל-הלודג הבופ התיה איהה קהה תירחא הנהז |
 ןוססונ הלכשהה חוה רשא םירוענה ינב .םג המו , המכח ישרוד לכו םעב םיליכשמה
 וידנמו היאנוש לכ כמ הלכשהה תא .ליצהל ול ורזעיו ןילכייר ןימיל ורמע , םב
 ככ תונבלו דובכב הנרק םמוהל , הלובג.םיתרהל -  עורזה ישנָאְו .ףורגאה ילעב
 | הלכשההל תררופ ףתכ הנושארב ונתנ רשא ץראה ימעמ םיבחו ..ּהשדקמ םימר
 :כלמט ירעו םיליצאו םיבר םיאישנו רסיקה דוה םג יכ םתוארב הולסלסיו הילא ונפ
 ושאר ופח ןלָאק ינהכו . הרידאהלו הלכשהה תא לידגהל ןילבייר ידיב וכמת תובר
 ןוע רתויו , הרבשנ המרה םעוהזו .םדי תלְזָא יכ םתוארב םבל לא.ראמ ובצעתיז
 רשא תואצוהה לכ תא םלֶשל םירשהו רפיקה םהילע ּוליִטַה יב םתבצע הלדג
 ןשאב יהיו . םרימ התיה רשא איהה הלודגה הבירמה ימי ךשמ לכב םביר ילעב
 |די תא ןעגניקיש ןָאּפ ץנארפ םהילע ריבכה . , ףסכה תא איבהל םינהכה ורחַא
 ייבשמ שיא היה אוהה ץנָאְרפ רשהו ..קרצה יטפוש םהילע ןלטנ רשא תא םלשל
 ןָּפַכַא םוקמ היה - , ךאנעציירק לצא רשא . גרובנרעבע ארקנה ונומראו , ןובנו
 | ןכלו ןילכיירל התיה איהה תעב . םובר יקירצמו םדא יבהוא םיבר םיליכשמל
 |ואל זא ואצי , ודוס יתמו ןילכייר יבהואמ . רקיו ןוששו החמשו הרוא רודה ימכה
 [ מק רעה עפפירב) יםיכשחה יבתכמי םשב םיבוקנה םיבתכמה

 [יה םיבר תרבד יפלו .ן סונאיבור סוטארק היה םרבחמ שאר (
 [ונויגהו םתפשב ושפתתה םיבהוכה .םהה םיבתכמה יבתוכמ ךהא ןעטטוהמ ךורלא
 )יליכשמה לע עלב ורבד רבדל םהינפ וזעה םהומבו , םינָאקינימאדה ונהכמ רחאל
 ןבו םהוגהנמו .םינאקינימארה יכרר םג ולגי םהירבד ךותמו , םהיכרה לכ לעו
 יכ דע ,םהה םיכשחה יבקעב תאצל וליכשה הכו , תותח ושמה םהיתוכילה
 \: לעו .,םתרבָה ישנאמ רחא יריב רבה אוהה רפסה יכ םינַאקינימָארה ונימָאה
 ולתה לַּתה ךא.יכ םהל עדוֶהב ןכ ירחאו ., תוצראה לכ ינפ לע וציפהל ורע
 אה אושל ךא . וב םיארוקה לכ לעו אוהה רפסה לע םמרח ןשרפ , םיליבשמה
 /519 ש'ער א"ה תנשב . -- ותארקל וחמש םלבְו ., לכ ריביהיה רבכ יכ , םלמע
 בירמ התיה םש ךא , םודחא םימי הב בשיו "טָאטשלַָאגניא ריעל ןילכייר ךלה
 /'ה תנשב םש תמיו ,, טרָאגטטומש ריעל בשיו ,קע ןַאהֶאי רָאְטקַאדה ןיבו וניב
 ןולהתל . ורכז הכרבל ומש יהי -- הנש עבשו םישש ןב ותויהב 1592 ב"פר
 5 . -- 1 םירוד רודל תראפתלו

 ..טוטפארע = שיא היה םאדרעטטַאר ריעמ .סומסארע םכהה 8 5.
 0-"כר א ימיב , קומע לָבָש לעבו המזמו תעד חור אלמ ראתה שיאו םכח
 יתבמ דחאב רדובתהלו רלח תואושתמ רזנהל ובבל התפנ וימולע
 לע , םהיתולילע לכבו םהייה יכררב ושפנ הצק יכ ףא םיריזנה םינהכה טלקמ
 ! תיבמ ישפהל תאצל רורד ול ןּתנ , (6800זפָד) יארבמַאקמ ןומגהה תרזע

 ו המכהה שרדמ תיבב םש ודמלב . זיראפב עיגַאלַאעהט דומלל ןוישר םנ

 ' לכבכ םב סאמ וייח ימי לכ יכ רע , קיטס א לא ש ה ידומלב ושפנ

 ו
1 



 שרק ירפסב םינופצה םיבגשנה םינויערה תא וניביו וליכשי םהיפ לע יכ  םירצונה
 םקיתעהב תובר םימעפ וגש אל זא יכ , סונימָאריהו סויראליה םתוא וערי ולו , םהה |
 םומ לכ םהב ןיא , תושְרדהו תורימזה / תולפתה ירפס (+ , -- שדקה ירפס תא
 םיהלאה תדובעמ םידוהיה תא עירפהל טפשמה ונל ןיא םג , ףרשהל םטפשמ ןואו

 שרדמ יתבב םירצונה ידימלת ודמלי תופוצר םינש רשע , -- םתרותו םתד יפכ
 , םידוהיה ימכח ידי לע הב םיבותכה םירפסה תאו רבע תפש תּוכיִלַה תא םילודגה
 הפשה תא בֶטיִה םִעַדָי ירהא םא יכ ך'נתה ירפס תא ןיבהל םירצונהל ןַכִתַי אל יכ
 רפסב םירברה ישאר םה הלא . -- הב םיבותכ  םהה םירפסה רשא הירבעה
 ופצק / םידוהיה ירפס תקרֶצ דחי ותאו רואל אוהה רפסה תאצכ יהיו . אוהה יולגה
 םהה םינהכה שארו , ןילפייר לע דאמ לודג ףצק ןלָאקב רשא םינָאקינימַאדה ינהכ
 הנטש רפס וילע בתכ (₪טַטַאְַַַַאפ) ןעטארטסגָאהמ בקעי םשב ארקנה (רָאיִרּפ)

 אישיו / םיפודגו תופרחו זוב וילע ךופשיו , (לעניפש דנאה) ידיה יִאְרִי םשב בוקנה
 לע .בוט ץיִלְמַהְל םידוהיה ול ונתנ רשא רחשב ּולאְגְנ ויפכ יכ המשא ןוע וילע
 אשנתה זא .ותדב דנו בל רַסָח / המרמו ךת שיאל , לעילב ןבל והנתיו  םהירפס

 יםיניעה יִאְרִי םשב ול ארק רשא רקי רפס בותכיו ופא  תרבעב ןולכייר
 רבד לע ויטפשמ רֶשיַו ושפנ תקדצ תא לכ יניעל חיכוה ובו , (לעניפשנעניוא) |

 יַתְמּו ןילכייר ןיב הבירמה תבהלש הרעב הלאה םירברה יפ לע . םידוהיה ירפמ
 טפשמ ינפל האבוה איהה הבירמהו , םדי ירזועו םינָאקינימָארה םינהכה ןיבו ורוס|
 םיעברא .זיראפב רשא המכחה שרדמ תיבבו רעייפש ריעב ,ץניַאמ ריעב םינהכה
 הנורחאלו , תושעל המ תרכ ץעיתהל םיטפושהו םינהכה ופסאתה םימעפ עבשו

 יםיניעה יארי רפס תא ףורשל םטפשמ תא זירַאפב המכחה שרדמ תיב ילעב ואיצוה
 אוהה רפסהמ תובר תוקתעה ואיצוה הרהמ דעו , וב תֶוְמּו אוה םרח יכ , שאב
 . םע לבק שאב פְרָשיַו טרופרעו ץניַאמ , ןעוואל ריעב םג , זירָאּפ ריע תוצוחב
 ופרשיו והומידקיו אוהה ץורח טפשמל ּוּכַח אל ןלָאק ריעב רשא םעהו םינהכהו |
 הרעב הזה רבדל . זיראפ תאמ הרוקפה םדיל אוב םרטב שאב אוהה רפסה תא |
 רמע וקרצ ןימילו , אמורב טספאפה אסכ לא וטפשמ תא שגיו ןילכייר תמח שאב |
 גָאצרעהה ו ןעטקַאזמ טסריפרוקה , קרוג ןָאּפ ףאשיבצרע לַאנירראקה םג , רסיקה |

 םינהכ רשע השלש , (עפָאשיב) םינומגה השמח , ןעדַאבמ ףארגקראמה ,ןרעייבמ
 יפיסוה רשאכ ךא . (ןעטדָאטשסבייר) הכולמ ירע שלשו םישמחו (46000) םישאר/
 ריעהלו ףצקתהל ןלָאק ינהכ ופסי ןכ , קדצ ןילכיירל תתל םימכחהו םיליכשמה/
 שיא לכו , תוסרוקיפאה םֶא איה תינוי ןושל יכ רַמא ורזָנ יכ דע , םתמח לכ וילע)
 , םידוהיה תד ירחא ובל רתסב התפנ יכ ול אוה תוא רבע תפש תא דמולה ירצ ג 1
 איצוהל .תחא הפסאל םינהכה לכ תא ופסאי יכ ןילפייר יבהוא לכ תא ודיחפה םג
 תורא וטפשמ ץורחלו רהמל טספאפהב וציאה הזה רבדבו ; םרח טפשמ םהילע
 ותדוקפ תא טספאפה חלש תומוצעו תוביר ירבד ןומה ירתא . איהה הבירמה
 . וירפסו ןילכיירםכתה תדא לע םעהו םינהכה דוע וקשעתי לבלו , ביִרְמ תק

 הנהו



0 | -. 
 = = .םכחה ילעב ילודנמ דחאכ ויתובשחמ םהב קימעיו , םידוהיה ימכח ורכח רשא
 - םינָאקינימָארה םיגהכה ןיבו וניב הזע הבירמ הררועתה 1509 ט'סר א'ה תנשב ,איהה
 ןויטאמראפערה תרעס הללוחתה הלגרל רשא דאמ האלפנ הבירמ/ןלָאק ריעב רשא
 ידוהי שיא ירי לע התיה איהה הבירמה תַבָס . אפורייא תוצרא לכבו זנכשא ץראב
 םכח / ןעמהַאב ץראמ ןערַאקרעפעפפ ףסוי אוהה שיאה םש ,ותד תא רימה רשא

 םידוהיה תא ףאב ףודרל רָּכַמִתַה אוהו , םירשב תדמחב בדו הואת לעב , ערהל
 חַבָאְל ץמאתה , תאזה הערה ותָמּוִמ תא קיפהל ודי הרצק יכ ותוארבו םתולכ דע

 םיגהכהו , ןּזְחָה םותס ירחא ובתכנ רשא םידוהיה ירפס לכו רומלתה ירפס תא
 הערה ותבשחמ תא איצוהל ול ורזעיו וריב ּוכמַּת ןלָאק ריעב םינָאקינימָארה
 ףורשל ןאילימיסקאמ רסיקהמ ןוישר ּוגיִשַה רשא דע וטקש אלו וחנ אלו : רואל
 רשא תונידמה ירש ךא . תירצונה תד לע העות םירבדמה םידוהיה ירפס לכ תא
 תושעל ּוצֶא אל , וריעב שיא שיא םהה םירפסה תא ףורשל םדי תא רפיקה אָלַמ
 םירפסה ןיב ל ועדי אל ןכ לעו תירבע אורק ועדי אל יכ , רפיקה תדוקפ תא
 הזה ןועמ םייקנה םירפסה ןיבו (ןערַאקרעפעפפ ירבד יפל) םתד לע הרס םירבדמה
 אוהו , ץניאממ לודגה ןומגהה ידיב רסיקה תדוקפ הנתְנ זא . ףַרָשָהְל םטפשמ ןיאו
 ןהריקפיו , םידוהיה ירפסבו תירבע תפשב ול בר וידי יכ ועדיב ,ןילבייר לא הנפ
 . שאב ורבעי אל רשא םירפסה ןיבו הָפְרַשְל םֶנִִר רשא םירפסה ןיב תּודָּפ םּושל
 דאמ לומחיו , תמא בהואו םיעָד םיִמּת , בל רשי היה ןילכייר הלענה םכחה ךא
 לע םג / םרצוא יה תאריו תעדו המכח םיאלמו םימיה יקיתע דומלתה ירפס לע
 םג המו , םכותב םינופס םירקי םינינפ יכ ועריב וניע הָסִח םידוהיה ירפס רתי
 'הָבהל רימ םליצהל זע רזאתה ןכ לעו , ובבל ירמחמו ושפנ יבוהא הלבקה ירפס
 : הלאה םיריצה לע ובסי וירבד ישארו , םירשהו םימעה לבל 2 רפס בותכיו
 םירואב קר םהו , םיאיבנהו השמ תרות לע , זפ ינדא לע םיִדְסיִמ דומלתה ירפס (1
 תונושארה תואמ תונשב ובתכנו , הרות ישמוח השמחב תובותכה תוָצִמ ג"ירת לע
 םהה םירפסב . םידוהיה ימכחמ םיללהמו םידבכנ םימכח ידי לע םירצונה תריפסל
 תועירי ,(ץנעדורפסידוי) םהינידו םידוהיה יתד ,(עיגָאלָאעהט) םיחלא ידומל ּואצמי
 האופרה תועידי  ,הדידמהו ןובשחה תועידי , (עימָאנָארטסַא) תולזמהו םיבכוכה
 םימותהו םימותס םהירברו , דאמ םיקומע םימ םהה םירפסה . תובר תועירי דועו
 םימב םיללוצ סש ריעז םש ריעז רפסמ יתמ קרו , םידוהיה םע ןומה דעב םג
 קזנ םהמ תאצל ןַבּתִי אל ןכ לעו , םהלוצממ םירקי םינינפ םילדו םהה םירידא

 תירצונה תד יאישנ יניעב םג םה םידבכנ הלבקה ירפס (? , -- תירצונה תדל
 הלבקה תמכח תא דאמ בהא יששה רדנסכלא טספאפה יכ עדי אל ימו,(עטספָאּפ)
 טספאפהו , היתותלד לע דוקשל תירצונה תר ינומא ימולש לכל הוָצ םג , ָהָלְסְלַסיַ
 המכחה תבהאבו ,תיאמור תפשל הלבקה ירפס רַחְבְמ תא קיתעָה יעיברה סוטסקיס
 םיאיבנהלו השמ .תרותל םישורֶפהו םירואבה ירפס (3 . -- דימת הגש תאזה
 םיראבמהל םג דאמ םיליעומו םה םירקי , םידוהיה ימכח ובתכ רשא םיבותכהו

 םירצונה



 / ל 2 ו ל :

 ו 8 = 87 -- . 0

 (* לעזאב ריעל ןילכייר עפנ 14% רילר א'ה תנשב . לכש םושב שדקה ירפסב םג |
 קיפהו ןח אצמ רשא , (ןייטַאל) .תיאמור ןושלב םישרשה רצוא רוָאל איצוה םשו =

 שלשו םירשע ספדנ. םינש עבשו םירשע ךשמב יכ דע ורוד ינב לכ תאמ ןוצר =
 םידימלת ינזאב תינוי תמכחב בוט חקל הזה םכחה ףיִטִה איהה ריעב . םימעפ
 ראמ ול רַחִיו , המכחה תרובעמ והועירפיו וב ורחְנ םינהכה תדע ךא , םיבישקמ
 . אלמ ףסכב םינויה ירפס תקתעהב ודי תיח םש אצמיו זיראפ ריעל תינש בשיו
 תועידי תא םש דומליו (** (1ַ701ַזַא) היטאָאפו סנָאעלרַא ריעל ךלה ןכ ירחא
 .ןוי ןושל רומלת רפס זא רבָח םג ,(טפאשנעסיווסמ5ער) הנירמה יתדו םיטפשמה
 םירומה שארל םש יהיו ול בשומל (*** ןגעניביט ריעב רחב 1461 א'מר א"ה תנשב
 ברי םָש רּובְכַּב ררהְנ סג,(טָאטיורעווינוא) המכחה שרדמ תיבב םיטפשמה ידומלב
 (הטאר רעמייהעג) יאָלּפ ץעויוו (עטכער רעד ראטקאר) יםיטפשמה תמכחב

 הזה ףארגה לא הולנ ןכ ירחאו , (עגיטרָאב רעד) ןקזה לעב ררָאהרעבע 'ףארגהל
 , סוניקיפ סויליזרָטמ םכחהל עַרְוְתַה איהה ץראב . אילטיא ץראל ּועָסַמ ךרדב
 הקושת ובחב וריעה םהו , אלָאדנַארימ סוקיפ לודגה םכתהלו םונָאיטילֶאפ םכתהל
 - ובושב . תירבע תפש תעיריל רוחיבו , תונושו תושדח תועידי לע תוקחתהל הזע
 תרבחב (טָאקָאּורַא) ץילסלו (**** טרָאנטטוטש ריעב טפושו רשל םקה ּועָסַמִמ
 עשתו םירשע ומכש לע התיה תאזה הרשמהו , זנכשא ץראב םינאקינימארה יריזנ
 ףארגהו , ורפת שיא דראהרעבע ףארה וילע תמ 1496 ו'נר א"ה תנשב . םינש
 תא אנש רשא םירשה דחא תא (רעלצנַאק) ריכומל הָנַמ ומוקמ תא אלָמ רשא
 = רעיו , ףארגה יניעב וחיר 5 שיאבהל תולוע וילע שפחיו , האנש תילכת ןילכייר
 < | ןאהַאי ול ארק ובבל תחמשל הנהו ,תרהא ץראב ושפנל חונמ שקביו וינפמ ןילבייר
 = רהמיו , המכחה שררמ תיבב ישאר הרומ םש תויהל גרעבלעדייהל גרעבלַאד אפ
 = | גרעבלַאד ףאשיבה יניעב בוהא יהיו , םענ ייח םש יחיו ,שדחה ודובכ םוקמ לא ךליז

 = | תושע דוע ףסויו , פפיליפ טסריפרוקה לצא םוי םוי םיעושעש היה םג , בבלה םכח ו

 < ינב תודלות רפסו תונירמה יִתָד לע רקי רפס םש רבחיו , הישותו המכהב ליה
 תנשב ןילכייר בש גרעבמעטריווב הלשממה רומהב . הרקיו הרצק ךררב םדא |

 תרבָחב טפושו רשל היה 1502 ב'פר א'ה תנשבו , טראגטטוטשל 1499 ט"נר א'ה

 רשא תע לכבו / הנש הרשע יתשע ודיב התיה תאזה הלודגה הרשמה . ןעבָאווש =
 תובר תועירי וינפחּב ףוסאיו המכחה תרובעל םיִּתַע שירקה , הברה ותדובעמ הָנפ
 . ומָזע תראפתלו םימכחה םַנְל היה יכ דע ,ורוד ימכח לכ לע דחא םֶכָש תונושו
 השע רשא ןושארה רפסה אוה , תירבע ןושל רומלת רפס רואל איצוה םהה םימיב
 , 1806 "סר א"ה תנשב םפדנ אוהה רפסה . הירבעה הפשה קודקרב ירצונ םכה
 - הלבקה ירפס יריחב תא דומליו , הזה לודגה םראה שפנ הקבד הלבקה תמכחב םג

 ינקו 0 בי טפשמה תישאר הלו םימיל הקיתע , ץייווש ץראב הלל ףיע 7
 . איהה .ץראצ

 : תפרצ ץראב ענעיוו לילגב הריבה ריע (**
 , ילאסשה ראקענ ףוח לע גרעבמעטריוו תנידמב רוע (***
 . גרעבמעטריוו תנידמב הריבה ריע (*+**+*

<< 

= 

 קירק ווב יפי ולר ל
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 < תועד וב עוטנל וצמאתה סופור סונָאיטנומ רקיה שיאה םשארבו םיבר םימכח
 תא וריעה םדבל םיליכשמ םירומו חור ישנא אל םנמא . תובגשנ תונויערו תורשי
 םוסעה ןא בא ע ומכ , םיררושמו םיצילמ םג םא יכ , םיעדמו המכחל הבהאה
 ומכ / (רעננָאמסטאאטש) הנידמ ירש םנ , גרוברָאנ ריעב (1540 'ש א'ה תנשב)"
 עדונה רישעה יתרפאהו (1547  א'ה) גרובסניואמ רעגניטייפ דַארנָאק
 ישנא רועו , (1530 צ"ר א'ה) גרעבנרינמ רעמייהקרי פ דלַאבי לליו ג םשב
 עָשְי יתיִמִצִי רשא הניב תמכח רבד לכלו הלכשהל םיררועמו םיריעמ ויה הלאכ םש
 רעמייהקריפ יתרפאה לוגד היה אוהה םכחה רודה ינב בל ימכח לכבו ,םדאה ינבל
 יכרד תא םש דומליו אילטיא ץראב המכח חור וינפתב ףסא אוה . הזב ונרכז רשא
 הֶרָשָמ ומכש לע םֶש ןָאילימיסקַאמ רסיקהו ו (ןעטלאשנעסיווסטכער) טפשמה
 ותעדו ותמכחב םיתרפאהו םיליצאה לכ לע הלע אוהו , הנירמה תוכילהב הלודג
 ץראב וא ורדועתהו ומק םיליבשמ תורבָח . -- םהה םימיב ויתותרא לכבו
 ומכ) ץרא יוצק לכ לע ּהרוא ןנע ץיפהלו רובכב הלכשהה ןרק תא םירהל זנכשא
 שיא ןַאהָאו םע טלעק רַארנַאק םכהה ותמכהב ןנוכ רשא ןייהר .תרבח
 תורבח דועו , גנילעפפמיוו םכהה רסי רשא גרובסַארטש תרבח , גרעבלַאד
 לכב תווש תובשהמו  תווש םיכרד ויה ןהה תורבחה ילעב לכל :. (הלאכ תובר
 םירדלו ץראל םרימ םינרקו םֶצִת ירטקעלעה קֶרְבְב ואיצוה םהו , םהיתוכולהת
 תּונָּכַָשִמ ויה הלאכ תובר םירע דועו טרופרע ' , לאזַאב , גרעבנרינ . -- הילע
 , הָנ לע התלע גרע בלעריי ה רוע ךא , הישותו.בוט לכלו םיעדמלו המכחל'
 רוא ריאהל התרובגב שמשה האצי הנממו המכחה שרקמ םימר ומכ התנַב איה יכ
 , סמרָאומ ףאשיבה גרעבלַאד עיפוה איהה ריעב , =- ךשחכ םיבלוההל לורג
 , אלא קירגַא םג , (עגיטכירפיוא רער) רשיה פפיליפ טסריפרוקה ץעויו רידו
 ברו יח שיא , םינושו םיבר םיעדמב ול בר וידי רשא עט לע ק דַארנָאק
 תבוטל איהה ריעב תורוצנו תולודג ושעו ולַעָּפ הלאכ םירקי םישנא דועו , םילעפ
 תרבָחל רבָח דימת היה (008118) | ןילכייר םכהה .םעב םיליכשמהו הלכשהה
 ריעב דַמְל (801ג000600) ןאטכנאלעמ. םכחהו , תושעל דאמ אילפהו ןייהר
 םילודגה םירומה יפמ חֶקָל םש הקיו הכותב רשא לודגה שרדמה תיבב גרעבלעדייה
 , םילעפ יִּבַר ויה םהה םימכחה תיברמ , ותמכחב םיברל תפומכ היה יכ דע
 דוע ליעוה רובעבל ,םֶשָל םיעדונה םימכחה םע עַרְוְתַהְל תוקותר תוצראב ורבעיו

 סומסַארע , ןילכייר : ויה םימכחה ישאר יבוקנ ,הרידאהלו הלידגהל ,המכחהל רתוי
 . ןעטטוהמ ךירלואו םאררעטַאר ריעמ

 ןילכיר | ץטר א'ה תנשב דלונ (ָאניפָאק) ןילבייר ןאהַאי % 4.
 ש'פר--ו'טר אי , גרוביירפ ריעב ודומל קח םילשהו , (* םייהצרַאּפפ ריעב 5

1 
 , זיראפ ריעל ןעדַאבמ .לראק ףַארגקרַאמה ןב םע עסנ ןכ ירתאו
 תוגהל וחור תא - לעסעוו ןַאהֶאי םכחהו ,ןוי ןושל תא הנושארל דמל םש רשא

 . נע רחנ לע ןעראבב רשא ךותה ןייהר ללגב ריע (*
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 םלקלו געלל .תירצונה תד תסנכ התיה , הלכשהה תלחנב חפתסהמ םיתרזאה
 זועמב קר וקיזחֶה םעה תֶלַדְו םיתרזאהו , ץראה םע םורמ ינבו םיתרפאה יניעב
 הלכשהה רוא רשא םיִּבְשחה ךרדכ,םיחורמו אוש תואשמו םילבהב םג ּהָתֶאְו ,תדה
 םגו , הלכשהב זחא הנומה לכו היחרזא יכ זנכשא ץראב ןכ אל ,םהילע הנ אל
 ומחל רשא המחלמהו / הקות לכב ּהָחְּבְזִמ תונרקב וקיזחיו םדי תא וחינה אל תרהמ
 הדילוה , סומזיטָאנָאּפה תורירשב םיכלוהה םינהכה םע םיליכשמה םיחרואה
 רואל .(קיטילָאּפ) .הנידמה תגהנהב תושרח תוגהנהו השדח תד תסנכ החימצהו
 -- םתדלומו םצרא תתלצהלו םימע

 האיבה רשא הלודגה תלעותה . ו - תרבֶקו שְרֶדִמ יִּתַּב < 3
 המכחל שרדמ יתב ודפונ יכ איה אלה , םיריבכ אל םימיב הנושארל הלכשהה
 עטרהעלעג) = םינובנו םיליכשמ תרבָחְל דעו יתבו , (ןעטַאטיזרעווינוא)
 רפס יתב אילטיא ץראב ומקוה הרשע שמחה האמה ךשמב יכ . (ןעטפַאשללעזעג
 (ןעלושטסנוק) תבשחמ תכאלמו השעמה תשרח יתב,םילודג שרדמ יתב/(ןעיזאנמיג)
 םהימעפ ומירה עַדַמ יִריִּבַכְו בל ימכת םיקלטיא . (ןעימעדַאקַא) תומכחה דקע יתבו
 םהב הססונ הלכשה תור רשא םיעודיו םימכתל ורבחתה םשו , דנאלגנעו תפרצל
 תשע םג חרפיו ץֶצ אוהה ערזהו , ןהה תוצראב הלכשהה ערז תא וערזיו , םהומכ
 ךירנייה ךלמהו ןושארה ץנָארפ ךלמה ימיב הרשע ששה האמ תישארב םילולה ירפ
 הטשַּפ הרהמ דעו , השעמה תשרחו תבשחמ תכאלמ יבבותו המכח יבהוא ינימשה
 ..תורחא תוצראל םג ריאהל תורואמל ויהיו ,ןהה תוצראה יִמַע לכ ינפ לע הלכשה
 ומְקַה םש יכ , זע רתיבו דוע תאש רתיב הלכשהה החילצה זנכשא ץראב םנמא
 םידימלתה םג םירומה רשא , םיבוטו םילודג שררמ יתבו דאמ םיבר רפס יתב
 ,(ןעטָאטינומיא)הנירמה רצואל המורת לכו תלגלג ףסכו סמ תַמְלש לכמ םישפח ויה
 עומשל םיאבהלו םשרדמ יתבל םיעגונה םינינעה לכב טופשל טפשמה םהל היה םג
 ץראב רבכ ויה רשא שרדמה יתב םג . הלאכ תובר תויכז דועו , םידומלב םש
 ריעבו (1365 ה'כק א'ה תנשמ) ןי וו ריעב רשא המכחה שרדמ תיב ומכ , איהה
 ויה רשאמ תובר תולעמב ּולַעְתַה , (1886 מק א'ה תנשמ) גרעב לעדייה
 יתב רוע םג . םהה םימיב םיזנכשאה לע הבוטה השרחה הלכשהה דיכ הלהתב
 תלכשהל םיניעל ויה , הָנֶפּו רָבַע לכב ותתפנ רשא רפסמ ןיאל םימוצעו םיבר רפס
 יתב לכב םיללהמה , םראה תבהאו המכתה תבהא תרות ואצי םהמו , םעה ינב
 תחת (* ו רעטנעווע ד ריעב :הלאה םירעב ופסונתה , םהה רפסה
 תחת (** (80116/881800) ט דא מש ט ט ע לש ריעב ;סוי גע ה םכחה תחגשה
 (*** (1זםםג6) רעטס נימ ריעב ; גרעבנעגני רד עדונה םכחה תגהנה
 רשא (**** אה טָא ג ריעב : עשוב ןענַאמרעהו סנעגנַאלמ ףלאדור תרוקפ תחת

 םימכח

 ףחג לע לעסירעבא לילגב הלפשה ץראב הריבה ריעו רצבמ רויע רעטנעוועד (*
 . קעעבפושו לעסוא

 ₪ ללא רהנ לע]ןותחתה ןייחר לילגב תפרצב רצבמּו ריע(טטאטסעלעס) טראטשטטעלש (**
 . ןעלאפטסעווב תופיה םירעה תחא איה רעטסנימ (***
 % אהטאג "גרובאק, ןעסקאז םוהטנאצרעהב הריבה ריע אהטאג (****
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 , ! ץראב םירבכנהו םממכהה ויה ,  םינונעת יפדורו םיזחופו .םיקיד
 = אל יכ ,ומשאו ואטח הב םיקיזחמה םא יכ הלכשהה אל םנמא < 9.

 < תוערה םהיתומומ תא הרי לע איצוהל םא יכ הלכשהב וקבד ביטיהלו ליכשהל
 ץראב םהה םיליכשמה ינפ תמגמ התיה תאז קרייכ ,ץפְו םבלש המ תושעלו
 סֶבְר יב ,זנכשא ץראב םיליכשמה יכרד הלאכ אל . איהה תעב אילטיא
 התיה תאז לכבו . הנומאב םהישעמ לכו בל יבוט , קדצ יפרור , דסח ישנא ויה
 , אפורייא לכב השעמה תשרחו םיעדטה וצופנ הנממו המכחה רוקמ .אילטיא זא
 המכחה תורצוא תא ואיבה ,תוצראה לכמ אילטיאל ורה רשא םינמאהו םימכחה יכ
 . אפורייא תוצרא לכלו זנכשא ,דנאלגנע ,תפרצ ץראל תבשחמ תכאלמ לכו עדמהו
 (ןעטסינאמּוה) םירואנ םיליכשמל : תוקלחמ יתשל אפורייא יבשוי וקלחנ הרהמ רעו
 .תדה תמחלמ םימחולה (ןעטנַארוקסֶּבָא) םיִּבָשִחִלְו , ץראב הלכשהה לגד םיאשונה
 םימיב דאמ ובר םיליכשמה .. םינָאקינימארה םינהכה םשארבו ,םיקיתעה םיגהנמהו
 .רשא תיאמור תפשו , םהיניב ץימא רשקו םולש תירבו הנידמו ריע לכב םהה
 . תתאה הקותרהו (ןעטאמָאלפיד) םָאָנ יִמָאנ לכלו םימכחה לכל תחא הפש זא התיה
 לא .הז וצירה רשא םיברה םיבתכמה ; םתוניב הצילמה יהתו םתוא הקתר רשא
 יצְח ; תרבוחב רהי םורבחיו (ןעגנוטייצ) םיתעה יבתכמ םוקמ תא ואלָמ , הז
 ץרא יכשחמב המכחה רנ תא תולעהל , תחא הרטמל םיחולש ויה רוטארעמילה
 יאנקמו תדה ישפות רודה ינקז תושע ולכי המו , םהה ךשח ימיב תולכסה תואנ
 למ םתרובג התשְנ ? תוקיתע תוכילהו םינשי םיגהנמב זע לכב םיקיזחמו התאנק
 ָּפָש /! המכחה קשנ ילכב םיִשָמַחְו םימולע חּכ םיאלמה םהה הלכשהה ירובג
 תצרענהו הרורבה היחה הפשה חור ינפל ץומכ התיה , םישקעה ָהיִביִנ | הקומעה
 0 םג , תעדו המכח יִעיִּבַמ ּהָביִנְו ּהַמָאְנ ינפל| הלכשהה ירוחב ריב רשא
 םה םיִשָחְּב םינכ יכ המשא ןוע םיריעצה םיליכשמה לע לופטל םֶלָמַע לכו םינקזה
 וגעל םתאנק תמחל ּוְּב םיליבשש יכ , ליעוהל אללו רזעל אל ויה , םיסרוקיפאז
 תא םהינפ לע דוע וננוכיו , םהילע ּומָש רשא םירבד תולילע לכלו םֶתָּבַד לכל
 . ברח תורקרמכ םירקוד םימתכמבו תּודיִח תוצילמב םב לָתַהְל םינונשה םֶהיִצַח
 םיבר ןהב וקבְד רשא תוערה תּודמְה ,םינהכה תובלב זא הססונ רשא רקשה חורו
 בדת רוע ונתנ , הָמז יפרורו הואתה ילעב םיטָאְלָארפה תולילעו , תדה יאנקממ

 - < -- הלכשהה יביואו תדה תאנק יאנקמ חורה ישנאב םֶתְלִהְל םיליבשמה ידיב

 , אפורייא ץרא בַצַמ לכ תא הפילחה , ךשחהו רואה תמחלמ , איהה המחלמה

 קר היה , .דנאלגנעו תפרצ , אילטיאב הנהו . לבת יבתרב תושדח החימצהו

 , הב הלחנו קלח לכ םעה ןומהו םיחרזאהל ונתנ אלו הלכשהה יריבא םיתרפאה
 % שיא ברקי סאו , השרומל המכחה הָנְּתַנ םדבל םהל קר יכ םתאישה םתואג יכ
 הב = , תלעמה םֶרָנ לע םיחהזאה ול, הב רשא זנכשא ץראב ךא ., ָהֶלֶלִַיַ הילא
 ינפל רוע םנטק דעו םלורגט" . הוא וערי םֶלָבּו הלכשהה ריב ץראה םע לכ וקיזחה
 . יא םיתרפאה .ושרנ >> ןהה תוצראב יכ התיה רברה תירתאו . םהה םימיה

 םיחרזאה



 םוקלטיאה זלחה תובר םירע דועו ץנערַאלפ ריעב , םב ארוק לכ ץורי ןעמל בטיה |
 , םינֶפלמ םּועְָי אל רשא הימכח ירפס לעו הילע םיבהאב וקפרתיו ןי ןושל דומלל |

 םיצנָאציבה ּוסנ רשא תעמו . תיאמורה רוטארעטילב קר ּוקיִפַשַה םהה םימיה דע יב
 םילאעמשיה ודכל רשא ירחא םג חמו ,םיאמורה תיסנכ םע םינויה תיסנכ תא רבחל
 ודמי אילטיא ץרא לא םינָיה ינבמ םיבר םימכח ורהנ , לַעַפָאניטנַאטסנַאק תא
 אילטיאב איהה הפשה הצרפ זא ינמו , םיקלטיאה ינבל םתמכח תאו םתפש תא
 הב .ּורמַעְתַה רשא תיאמורה הפשה תא םג ..זע רתיב ןוי תמכחו , תאש רתיב
 םימכחה ּוקקז ,  הנעלנו הקומע הפשל הכפהנ יכ דע םינהכהו םיקיטפאלַאפה
 . הצרמנו המיענ ,.החצ , תרורב הפש תויהל הָכָש יכ דע םהה םימיב םילודגה
 םכחה םג יִכ דע , איהה תעב םירפופה תובל לע הזע הלועפ לַעָפ הזה רברהו
 רשא הלְסמב תיאמורה הפשב ףולָה ליאיהְו , םתזחרא ףלַא (* אללאוו סויטנעריול
 רשא םימכחמה וירפס תא בתכ הצרמנו החצ הפשבו , םהה םימכחה םהל וללפ
 תיכוה הנמאנ תרקב תורבו) םיטספַאפה לעו םיקיטסאְלַאסה לע המחלמ רע םהב
 ןימנאטסנָאק םהל ןתנ רשא הנּתְמה רפס תודא םיטספאפה יפב הנוכנ ןיא יכ
 תמוח תא הָליִּפִה תחאה הריּב רשא איהה השדחה הלכשהה הנהו . (-- לודגה
 וְרהְל תירצונה תד תותשב םג תינשה הריב העגְנ , הילבה רֶסּומּו סומזיטאנַאפה
 רשא לכשַה ךסומו תובוטה תודמה תא םג ּוסָאְמִיַו , םירצונה ינפמ ןָתיִּבָשַהְלּו ןתוא
 . הנומאו תד לכב וטעביו ,םעלעטַאטסיראו אטאלּפ תרות ירומלב וקיזחה םה יכ ,הב

 , איהה הלכשהה יפ לע םתדב ּודגְּב (ןעטַאלָארפו עלָאנידרַאק) םינהכה ישאר םג
 תפועת לע ואלפתיו , םדקה ימי ימכח לכ תומכחבו , ןוי תמכחב וקבַד םה םג יכ
 לככ תוגהלו םהומכ םאנ םאָנל םנושל ּודָמְל , םהיתובשחמ יקמע לעו םתניב חור
 לכב שפנב טאשב וטעביו , םבבלבו םהיפב םהמע ודחאתֶה יכ דע , םבל תּוגה
 הראשנ זא ינמ . . . .ורְבִחל םדא ןיב רשא רשיה ידומלב םנ הנומאהו תדה ידומל
 זימאהל םהה םיכשחה ורבג רשאבו , ןיעה םּותָס ןומההו םעה תלד ידיב קר תדה

 ושחכיו הנומאל אל םיליכשמה ורבג ןכ ., בזה ןוימדה יעותעתו םילבה לבהב םג |
 םהה םיליכשמה יכ רבד ףוס , -- ץראב הנומאו תד לכלו הרות לכל זזוביו לב
 היתועְרו הילבה רֶסּומ תא םהיגפמ ותיבשיו סומזיטָאנָאּפה תוישֶא תא וסְרֶה רשא
 םג דחי םֶּתַאּו , םהיתובא םוליחנה רשא םתד תודסומ תא םג ּוסְרֶה , תולודגה
 -ּובכהו עַצְּבַה תבהא . ץרא ךררב רש ילגעמו קדצ השעמ לכו הבוט הדמ לכ
 פירשב תוגונעתלו , יהתא יִלָאי בָהָזְל ורמאיו , םהיתולילע לכל הָנַּפַה ןבא התיה
 םהיניעב בשחנ תֶבָל עינצמּו ךרד םיִמְּת . * -- ונייח  תילכתו ונחור יחי
 םיללוה םירישע קרו ,  תעדמ םירעבנו םייתפל קדצה ישנאו , ליִסְכּו ליאל

 םיקיר ּ
 (ראטעפארפ) ישאר הרומל יהיו 140% ז"פס א"ה תנשב אמור ריעב דלונ הזה םכווה (*

 ריע אמורל בש 1:53 ג"ר א'ה תנשב . ץנעראלפו יונעג , דנאליאמב ןכ ירחאו איוואפ ריעב
 קלח לכ ןתנ אל .לודגה ןיטנאטסנאק יכ רפסב חיכוה רשא לע ותוא ופדר םיאנקה ךא , ותדלומ
 איציזיווקניאה יכ ,ול חנוה אל םש םג ךא ,לעפאענל אמורמ סגיו ,םיטספאפהל הרשמו ןוטלשו
 יהיו אטור ריעל וילא והחקיו ישימחה סוליוקינ טספאפה וילע למח זא . םייח והעלבל הפאש
 . 1497 ז'יר א'ה תנשב הזה םכחה תמ אמור ריעבו , םימיה לכ ורעב ןגמ



 םחקכ םהימי ושדח השעמה תשרחו םיעדמה >
 | ,הלכשהל שרדמ יתב .8

 , הישרוד שפנ תַלָּבַתִמַה (* (סומזיציטסַאלָאס) תיִתָרַה איפוסוליפה 8 490. =
 םישנא ירו לע םירצונה רפסמל הרשע שמחו הרשע עברא האמב רבכ הרדונתה
 לעו (** (רעצצידעמ) יצידעמ תיב יליצא ידי לע אילטיא ץראב : םיעוריו םימכח
 שרדמ יתב ומיקה ,םירפס רקע יתב ודסי רשא המכח ישפות םידחא םיטספאפ ידי
 ץראבו , המכחה תותלד לע םידקושה לכ ידיב וכמתיו ,  הישותו המכחל םילודג
 םיליכשמ רָבָח ידי לע .טטומתהל איהה איפוסוליפה הלחה (דנַאלרעדינ) הלָּפשה
 רָשיְל , רפסה יתבב תועמ לכ ןקתל םשפנ העיני לכמ וכשְמ אל רשא םינובנו
 . הנידמו ריע לבב תיּתַמִאָה הלכשהה רוא ץיפהלו המכחה לכיהל הלועה הלְסמה
 הָימְרֶה איפוסוליפה תא תּואָשַמְל םהל ןוא םהה םימכחה ואצמ אל הלא לכב ךא
 הרשע שמח האמב םיאמורהו םינויה ימכח ירפס וצרפנ רשא דע הישרשמ איהה
 ו אפורויא תוצרא לכ ינפ לע םשמו אילטיא ץראב םירצונה רפסמל הרשע ששו
 ישרש שָרָשְל םיִנּוא יִּבִרו חכ יריבכ ויה , תערו המכתב םירדאָנה םהה םירפסה יכ
 תדה ינונעב תובזוכה תועדה תא טעמ טעמ שירוהלו , םהה הנעלו שאר םירזפ

 | , -- םדק ימימ ןהיתואצומ רשא איפוסוליפהו
 תובר םירע יבשוי םג םינזורו םיכיסנ ורחתה הרשע שמח האמב 8 1.

 תא םהל תונקלו תוצוחו ץרא ינפ לע השעמה תשרחו המכחה תוניעמ תא ץיפהל
 :תעד רָשְכַה ןורתי רשא אילטיא ינבו . יהֶלבשה יִּבְרַמּו עַרַמ יִציִפִמי : דובְבה םֶש

 תבשחמ תכאלמו השעמה תשרחו המכח לכב םילּולה ירפ ושע םג זא וחילצה , ומל
 ויה רשא םירקי םירפס : . םהה םימיב תוצראה ייוג תולָנסו םימע םַנֶל ויה יב דע
 וא ויה םיבר סופד יתב יכ) פופדה ידי לע רואל םיקלטיאה ואיצוה , םיבותכב דוע

 ורבָח .(ןעקיטאממארג) קודקד ירפסו (רעביברעטרַאו) םיִלְמ ירפס . (אילטיאב
 תואצות המכח ירפס . םידומל ןושל ילעבו תוחצ ירבוד םיליכשמ םישנא יפ לע
 ראָב ושרפ ג , ץראב תוכלהתמה תויַחַה תונושלל וקתענ , םדקה ימי ימכח בבל

 בטיה
 תארקכו , םיניבה ימיב ץראב הרבג רשא תיתדה איפוסוליפה איח סומזיציטסאלאס (*

 ,-לודגה לראק רסי רשא (ןעלוש) רפסה .יתבב התיה התישאר יכ ןעי , קיטסאלאס םשב
 ואצי ד*יהו ג"יה האמב רשאא תיב , ץנעראלפב אשנו םר תיב היה יצידעמ תיב 0%

 1434 ד"'צק א"ה תנשמו , םיללוהמ םינובנו םימכהו , םיראופמ םירישע , םידבכנ םירחוס ונממ
 + ץנעראלפב ,םדובכ אסכ וננוכ רשא םירידא םילשומ םג ונממ ואצי 1737 ז"צת א'ה תנש דע
 סיאישנו- םילודג םיגאצרעה םג  וגממ ואצי 1531 א"צר א"ה תנשמ . אנאקסאטב ןכ ירחאו
 < תרידא הכלמו , יעיבשה סנעמעלקו ירישעה אעל םשב םיערונה םיריבכ םיטספאפ ינש , םיריבא
 רתויה םיאישנה . תפרצב הכולמה אסכ לע הבשי רשא תיצירעמה אניראהטאק םשב תעדונה
 = םשב הנוכמה ןקזה סאמסאק : ויה יצירעמ תיבמ ואצי רשא תעדו המכחבו הרשמב םילודנ
 ץנעראל אוה אלה , ונממ דוע לודגה ודכנו (143+ -- 146% ד"כר -- ד"צק א"ה) "םעה יבא,
 .  'םתחפשמ ינב רתי םג םהו . (1| 1131116 ) "חכ ריבכ, וא "ראופמ, םשב הנוכמה יצידעמה
 .  :תשרח לכלו תערו המכח לכל םדימ םינרקו אילטיאב םילודגה תורואמה ויח
 0 , -- איהה ץראב תבשחמ תכאלמו השעמה



 תא וכפה בלה יריבא אפורייא ינב קרו / רפח םהילע תוטְנְלְו םֶהיַחְל לַעַמ לזרב =
 םישוכה תאו ,םתולבסב תונעל דוע ופיסוה םידוהה תא יכ : הערל הבומה ותבשחמ =

 ישנא לרוג םג היה אקירעמא ירלי לכ לרזגכ . --םדאה ןימ ןולקל לורג רחסמ ושע
 םתוא ודיבעיו לזרב לע םידרפסה ּומָש םהילע םג יכ , ָאקיסקעמו (6זָא₪) ריפוא
 אָבְחַהְל וצחלנ , םהה םיארונה םירזכאה ידימ םיטלמנה . -- םשפג תאצ הע ךרפב
 - םתמהק ימי ץרא ומרקמ שארמ רשא רודו רוד ינקו , םילודגה םירעוה .כְבְס ןיב =

 <. ן םדבָאלו םמהל םידרפפה רי םתוא האצמ םש םג / םהל חנוה אל םש םג ךא =
 םֶהיִתויוגְב וחלש .םיפרוטה םהיבלכ ינש / םיצע יבטוחכ םהילע ואב :תומוררקב =
 ול לכו ברח ידי לע םּוריגה ( םופידרה ., םהה םימימתה תא ּורּתְּכ / תומורעה =
 רשא דע , םימשה ףועלו רעי ותיחל לכאמ ונתנ םרשבו , םימכ םמר וכפש ,רַצּוי <

 וברעתה םהמ תראשנה הטילפה תיראשו , ּורְזגְנ םדי תַרְגִּתַמְו תוהָלב ןמ ּומַת פס
 ועקמ רשא אפורייא ינב יכ רבד ףוס . -- םהישעמ ודמליו אפורייא ישנא ןיב
 , םיתפרצהו םינָאטירבה .םיזיגוטרופהו םידרפסה םה אלה -- אקירעמאב םֶרְתִ
 ץראב הלשממה תא םהל ותקל -- (רעדנָאלרעדינ) הלפשה תוצרא ינבו םיזנכשאה
 , םלוע ירבעל ּושבָּכ (ןרעגענ) םישוכהו (רענַאידניא) םידוהה תאו , איהה השדחה
 תומהב םִעְו םהילעמ םדאה תראפת ידע תא ודירוה , ךרפ תורובע לכב םודיבעה
 , -- ריִרָשּו ראש וראשנ אל תוקיתעה םירעה לכמ . -- םקלח ּומָש םרג רומחויאָשמ
 הברחל ויה .סאקניא תיב . יכלמ .תוכלממב וססונתה רשא םיראפמה םילכיהה
 ןשאר .ץראל ורירוה םיקעטצַאה ירסק  םירסיקה תודוצמ . -- םלוע תוסירהלז
 ,יללַאקָאעט םשב םיבוקנה ץראה יהלא ילכיה -- םיצנ םילגו הָלָּפַמ יעמל הנייהתו
 תובר םיִנָש ינפל םגו) םיעדוי ונחנא ןיא התעו . -- .םירצונה תולפת יתבל וכפהנ
 םָאפַאיִחב רשא תולודגהו תוראפמה םירעה תא ּונָּב רשא םישנאה םה ימ (עדונ אל
 ונשפנ תא ואלמי .ןהיתוברח ירירש רשא ?  (/ טקג1מח) ןצטאקויו (01:788)
 אפורויא שיא לגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכב .. הזה םויח רע תוממותשהו :ןוהַמת

 ,הָּבְרֶה ותמזמו ותמרע תולובחתבו השקה וברחב ץראה תא דכל ., אקירעמא ץראב =
 ,--הלכשהה תומזו חתות ילכ םערו לזרב קשנ ועדי אל רשא םימעה תא ויתחת הדַרִ

 תושעל ראמ םידרפסה ּועְרַה םא ףא יכ / קותֶמ םג הזה זַעַמ אצי תאז לכב%ךא |
 םירוהה יכ , םיאבה םימיל הקרצ חַמָצ ּוחיִמְצַה , אוהה רורב אקורעמא יִמַעְל |

 םדא יחבז כ ולדח , םהילילא תא לק .הרהמ וחינזה םילילאב םיללהתמה
 תועורפה םהיתורמו םֶהיִתובּושמִמ ובש ,םהיפ לא רוע אב אל םדא רַשְּב ,םהיבצעל
 תא  וליפשה רשא ץראה יכלט עורז / המר עורז הרבשנ , םדאה ןימב הָצְמַשְל |
 ץראה ינפ תא רידקה רשא תולַכְסַה ןנע הָלְּב , המהבה תנרהמ לפש דע םהירבע /

 הרבע טאל טאלו ,םיחודמו ןוא תוזחמ יעותעתו אוש ילבה ופפֶא , סרק ימימ איהה
 ועיפוה .רורדה רוא יביבש , התלוהח ילפרע לכ רֶהַטתַו ץראה לע הלכשהה חור

 תוברב וכפהנ םיארפה ו טומלש תורודמ םש תַצָבְרַה ליִלַה תכשָתב טעמ טעמ ||
 ויה .יכ ףאו /  םינג ועטיו תוחש וערז ,.ובשיו םיתב ּונְּב , םישנאל ויהיו םימיח <
 | םידבע 6. (ג"'ח ע"יד) |

) | 
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01 

4 



 כב םהוא וריבעה רשא םידרפסה ידי תרגתב ומת ופס , םהה ומ יכאלמ תחלשמ
 < רובעל וסנ אלו םעבטמ םישלהו םיכר ויה םה יכ . ךרפב םהב ודריו השק הרובע
 - תא שורחל םהולע םפכא ודיבכַה םיררפסהו , םהה םימיה דעו םרועמ הדָבכ הרובע
 = םיצע בוטחל , םירה יבצקב בהוו ףפכ בוצחל , םהינג יעטנ תא עוטנל , םהיתודש
 תא וררמיו , הרשהו תיבה תדובע לכ רובעלו םהיאשמ תא תאשל , םימ בואשלו
 םֶרוע תא , ןטב יררח תוכמ , םּוכָה ביוא תוכמ / םהילגר תחת םּואָּכַדַנ , םהייח
 הָטַמּג םילבוה לקמב וחצפ םהיתומצע תאו ץ םיברקעו םיטושב וטישפה םהילעמ
 םשפנ ופרט סיפלאלו תואמל ..תומב ורתביו םהייחב םהה םירבאה ּוצק יכ דע ,םעז
 תושקה .תודובעהמ טלמהל- םהיתומצעב הָצְר ותלש תוהפשמ .תותפשמ , םפכב
 םתוא וצחמו ּומְלֶה רשא הַצְר תומולהממו ., םהיע םישקה םהינודא ולטנ רשא
 ררפס ץראמ ואב רשא םילָאהטַאקה םינהכה םג .  םירוראה םיעשרה םהיררוצ
 וכָסְבַסיִו הערל ורע םה םג , םתר תירב תרופמב איהה ץראה ימע תא סינכהל
 םהילע 'לבקל ונאמ רשא לע יה ימש תחתמ םרימשהל םהה םימעב םֶמַע ינב תא
 וניפמ  ליצנ אל םנמא . -- םהיקחו םילָאהטאקה יטפשמ .יפל תירצונה תדה תא
 , איהה ץראה לא ואב. םינאקינימאדה תדעמ בל ירשי םינהכ םג יכ המא ירבד
 םישוע םה רשא םיערה םישעמה לע םיררפסה תא ּוחיִבּויַו , בר להקב קרצ ּורָשבַ
 םימשב םהל רחא באו םה םיחא םדאה ינב לכ יכ ןורב וארקיו ,  ץראה יִמעַל
 םידרפסה ךא ,ּונַתְרִמ הנוש ותד םא *א ויחאב שיא רָמעתַהְל ונל ל ,לעממ
 םעַצְב תבהא יכ ץ םהה םהינהכ לוקב ועמש-אלו םהינזא תא שרח .ןתפכ :ומיטאָה
 םשפנ תואתו ,םנזא תא הָדיִּבְכַה םליח בינחל הזעה םתקושת , םבבל תא התיִשְקַה
 םידבאה .תא אָּבַרְל דוע ופיסויו , ןבא בל םב הֶליִטַה , .בהז יִליִטַמ לוחכ ,רובצל
 זפו בהז םהיתורצוא תא אָלַמ ןעמל , ךרפ תכאלמ לכבו תּורְבַעְבּו תּולְבְסַב םהה
 . סָאזַאק סַאל םשב ערונה בבלה רַשָי ןחכה םג ררועתה הנורחאל . -- בר
 - רשא הלבנה רַבְד לע םיבר םירפס בתכ םג , ולוק רפושכ םריו ו (188 ('8888)
 לַעָמ לקהל ץֶמֶאְתה וחכ יצמאמ לכבו / השרחה ץרא יִמַעְל אפורייא ינב ושעי
 םישוכה ינבמ םידבע ףסכב תונקל ומפשמ ץורחיו , השקה םלע תא םהה םיללמואה
 ימעב רוע רובעל אלו םינגהו תורשה תדובע תא רובעל חַּכַה יריבב (ןרעגענ)
 =" הזה רקיה שיאה בָשָח רשא תחת ךא . םיִנּוא יִלְרִחְו םישלחה ץראה ירילי םידוהה
 < השדח הער רוע החמצ /  םדאה ינב לכ תא ותלמחבו ותבהאב הבוט הבשהמ
 . איה אלה , וכותב ץלפתת ושפגו וינזא יתש הנלצת העמוש לכ רשא הער ,ץראב
 . ליעוה ילבמ םישוכה ינב תא ץצוריו ץֶעְר רשא (לערנַאהנעפַאלקש) םירבעה רחסמ
 . ןיא יב עַרַנְו ליכשנ הלאה םירבדה אָצּוממ , -- אקירעמא ידילי םירוההל המואמ
 ..,םידבעה רתסל הכְסנ התיה סָאזַאק סַאל תאמ יכ םיטילחמה םישנאה יפב הנוכנ
 " תַמְנַמ לכו תובידנ ץעי אוה יכ אוה ךופהנו , הזכ ברח ןוע וילע לופטל ונל הלילח
 ל םירהל  םמכש לבָסמ ריסהל , אקירעמא ירלי םידוהה ינב תבומל התיה וינפ
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 רשא םירשוקה ידודג שארבו ,ויבא םד ךפוש תאמ םקנ תחקל לָיַא תמומה ןב

 . הלואש םדב והדירויו שפנ והכיו אררַאציפ לע םאתפ לפנתה ; ונימול ודמע =
 ול חקיו אשנתה רשא לע םידרפסה וילע ופצק יכ ,אוה םג גרהנ הנשה תפוקתלו
 ידי לע .. והוגרהיו וילע ומוקיו , דיה תקזחב איהה ?ראב ררוש תויהל הרשמה תא

 לעו / והכל רשא איהה ץראב םידזה םידרפסה ושע רשא תוירזכאה תוירורעשה
 ץראב תומש ּומָש , לזרב לע םהילע ומישיו םיתצְנמה תא וצחל רשא ץחלה ידי

 דחא שיאכ וממוקתה םינענהו םישגנה םיחרזאה . הגרה איגו תֶפּת םוקמל הוכפהיו

 םוקמ לכבו : םרכז שונאמ תיבשהלו םהב םתמקנ תא םוקנל םהינעמו םהישגונ לע
 תלש זא . חַצְֶרְנ םֶר ְךֶפָש , עַמָשָי סמחו דש , עיגמ םנורזו םידרפסה רבד רשא

 שפנ לעבו :.ליכשמה ןהכה תא איהה הללמואה ץראה לא ישימחה לרָאק רסיקה =
 דיִגָנ תויהל ודי תא אלַמיו = (264ז0 6618 610::) 8קסאג אל עד ארדעפ מש
 .םיצירעה םירזה לכ תא תימצהלו , םיצירפה תדע לע לומג בישהל , ץראב הועמו
 םירשוקה תא עינכה ותמכחו ותרובגבו , וצפח זוחמ לא םולשב אב אוהה ןהכה
 לע הָלִּת , ָאררַאציפ יחַא אלאצנָאג אוה אלה םיעשופה שאר תאו , םידרומהו
 םהה םימיב , -- הנושארבכ ונָּב לע בש םולשהו , ץראה הטקש החנ זאּו , ץעה
 ריפוא ץראמ עסיז (016118ם 4) אנאללערָא ומש רשא ליכשמו רובג שיא ררועתה
 חילצה , רקח ןיא דע תוארונ תואלתו למע ירחאו ,"תושדח תוצרא רוע אוצמל
 ןָאצַאמַא רַהְנ וא .(188ז 'ם0מ) ןָאנַאראמ לודגה רהנה תא אצמיו , ודיב וצפה
 , ראמ זע ןוימר לעב היה הוה שיאה , תורוצנו תושדח לגיו (* ( וג ע0ת0ה81701))
 םֶש ו (₪1807840) איהה בהזה ץרא תודא לַערַפָכ רשא םיאלפנה וירופס יפ לעו
 ושפנ םשיו , היתודא לע םדק ינמ דגוה רשא תואלפנה תודגהה לע תופֶסּונ דוע
 הרפע רשא השדחה ץרא תא אוצמל םלוע תומולעת ירחא שורדלו רוקחל ופכב
 לגר ףכ ךרדמ לכבו ,םהומכ ןיאמ םילולה ירפ ָיִצִע ירפ , ?פַח ינבא הינבא , בהז
 . -- ץק ןיאב זָפ םתְב ינומטמו בהז תורצוא

 . השרחה ץרא תולג רֶבָד יִאָצּומ (

 השדח האירבל הָּבְסִנ התיה אקירעמא תולג .. ץראה ידְלי יכרד 8% 0.
 ומצע המו / םיערה םידרפסה יללעמ ובר המ ךא , םימשה תחת השדח תעלו
 תיחְּכ ! איהה תעב השדחה ץראב ושע רשא.חצרה ישעמו תוירזבאהו תובעותה
 רוע רשא ץראה יחרזא םימעה תא ּופְרָטְו .וסמְרְו ורבע ץחש ינב יצירפו תופרוט
 הערה םברחמ םיטלמגה . ומל ריצק ותש תוטעמ םינשבו , ללק תשחנ ןיעכ םרשב
 םיילח ראשו תְַּבַעבְאִה תלחמ ידי לע םָּבאְב ופטקנ / חצר ילכ ,םקשנ ילכ םעְרמ

 םיער
 ,(תוהונז168 .10) אכאקיריואיה תכרבמ ואצומ,תימורדה אקירעמאב ףטוש חזה רהנה (*

 הצרא לגר 12,000 הבוגמ םיקוצה ישארמ לפנתיו ופטש זעב חרא ץויי
 ., והיפ לא ותוא תיג יטנאלטאה םיו , ולגרל רשא הלפשה ץרא תא תוקשהל ויתודג לכ לע רובעי הנשב תחא םעפו  ,,לגר תואמ עְכרא םג תואמ שלש יקמע . וכותל םיפטושח םיברה םירהנה יפ לע דאמ דאמב הגשיו לדגי ותצורמ ךרדב ןעיליזארב ץירא הלפש לא םירח יסכר ןיב םורזי| , אכירעזנאמ עאגנאפ םשב ארקנה םירה יג ךרד ץרפתי , שערו ןואשג
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 < ררפס ץראל בש םירורמת סעכבו חור תורירמב . םהילע יהולומגת לכ לעב לומג
 .תנשב םש תמיו , תומה ירעשל וחיש ירמ ותדיעצה רשא דע לָצַּב ררונתה םשו
 .השדחה ץראה לא ררפסב רשא ריעח אליפעסמ ולבוה ויתומצעו . 1547 ז'ש א'ה
 וכ , יח לבל דעומ תיבב דובכב בכש אל םש םג ךא , ויתוארונ זוזעב אצמ רשא
 - ןתמראל בושל ןחוה רשא דע םוקמל םוקממ ויתומצע תא עינהל וזעונ םדאה ינב
 . -- רובכב םש חונלו

 םגיכ םנמא םא . (ץָאזַא) ריפוא ץראב (7128ז10) ארראציפ 8 0-
 תא ברה הבהוב העיבשה יכ דע הל בהז יִנָמְכִמּו תורצוא תָּבִר התיה אקיסקעמ
 יכ / זע רתיו ריפוא ץראל דוע תאש רתי ךא ,וליח ישנא תושפנו ץעטרַָאק שפנ
 םג ָאררַאציפ שיאה הזו ,הָצְק ןיא רע דאמ םוצעו בר הָבָהְּו , בהזה רוקְמ איה
 ישנאבו טעמ יִתְמַּב איהה בהז ץרא תא ודכל + (4ןמָּפַיס) ארגַאמלא ותימע רבג
 יריבכ / בבל ישנא ויה םהה םישנאה ינש יכ . םבתכי רענו רפסמ יִתְמ המחלמ
 רובצל םשפנ לואשכ וביחריו , והומכ שפנ יזע םג , ץעטרָאקכ ליח ירובגו חכ
 המכחב ונממ םילפונ ויה ךא / ןוה ורמא אל םיענו רקי ןוה לכלו , בהז רמחכ

 םיפרורו םירזכאו םיצירע בל יריבא ויה םה יכ , בבל תרשיו ןוכנ תורבו תערו |
 ָאררַאציפ ידיב ריפוא הדכלנ רשא תעב , תּוזְבִמְנ תודמחו םירשב תוגונעת ירחא |

 םירישע םיכלמ ויה רשא (1םַאפ) סאקניא תיב יכלממ ךלמ הב ךלמ , והערמו
 אל  םהילילא תד םג , הבידנ חור ילעבו םיליכשמ ויה היבשויו , דאמ םירידאו
 ירובג םנ ויה אל תאז תמעל ךא , םינאקיסקעמה תרכ בָר םֶרֶא םֶד תַבָז התיה
 לע םימודק תורוד ינמ התיה ריפוא ינבל רוטלוקה תישאר ,םהומכ המחלמ ישנאו
 . חרילו שמשל תולכיה םיונב םהבו וכותב םיפי םייא רשא + (ץן16ָסַה) םי די
 םהיתורעשמ רשא (םָאמָאל) לַמְגַה יִזָע יררע םדיב אצמ םתוא ָאררַאציפ רוכלב
 ,ץראה לכב וסס נתה תורוצבו תולודג םירע ,ןמא ידי השעמ (רעכיט) תוחפטמ ּווט

 אלו םימשה רַצְעַהְבּו , םהל ויה םירי יבחרו םילודנ תולכיה םג , המוח יתב ןהיתבו
 םהל חותפל , הקזחב םהילילאל םש אורקל םהילא ץראה יבשוי לכ ורהנ ,רטמ היה
 וטל רפסי ןכ -- םזע תּורטמ םהיתודש לע ריטמהלו םימשה תא בוטה םרצוא תא
 תודא לע תוכלמה תיבב זא הצרפ רשא הבירמה . -- ןשונ ןשי רפסב ןומדק רפוס
 =, תוכובמ האלמה איהה ץראה תא וכלל ןוצר תע םיררפסהל התיה , הכולמה
 תילצה רשא דע תובר תומזמ שעיו תונוש תולובחת לּבִה רזכאה אררַאציפ ץנַארפ
 אלמ ול ןתנ יכ ףאו , ריפוא ךלמ (418108178) אפלַאּוהאטַא תא ותמרעב דוכלל
 ואו / ונורז תוירזכאב אוהה ץירעה וחְצְר תאז לכב , ושפנ רפוכ ףסכו בהז ותיב
 = אמיל ריע איה , השרח ריע הכותב ןביו , איהה הבוטה ץראה תא ופכב שפת
 ויחאו ארראציפ ןיב ןודמו ביר ללוחתה םיטעמ םימי ירחא . הריבה (11808)
 =, (6018פ) הליוחה ץרא תא אצמ רשא ָארָאמלַא ןיבו (ַאלֶאצנָאגו דנאניררעפ)
 = הרבג הנורחאל ךא , הפונת תומחלמב והערב שיא ומחליו ברח הז לא הז ואשיו
 . האצמ םידחא םימי ץקמ .וילעמ ושאר תא רַסְִג ארגאמלא תא בש אררַאציפ רי
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 היוטנ םדי התיה (8(0מולַפ) אבמוטָא לצא םב ומהלנ רשא הארונה המחלמבו
 אשונ םאבצ רש תא יו ץעטרָאק ששואתה ילול דחא דע םידרפסה תא גורהל
 ומלמנ םיררפסהו , םיכרד האמב ופוניו םינאקיסקעמה ולהבנ זא יכ / המחלמה לָנָד
 ילב הפונת תומחלמב וב ומחליו םינאקיסקעמה וילע ומק יכ ףא הנהו ., - םדימ
 רזע (068(6188) ן' עווקסאלעפ םשב ארקנה אבוקב ררפס ךלמ ביִצְּו , הגופה
 תאז לכב , המחלמ וילע ךורעל םיררפס ידודג חלשיו , וב ותאנקב ותערל אוה םג
 לָּפנְתה אוה יכ . אקיסקעמ תא רוכלל ץֶמא דוע ףסויו ובל לפנ אלו וירי ופר אל
 ,םהילע רבגתיו , המדרת םהילע לפְנַּב , הלילב ותמחלמ ישנא םידרפסה ירודג לע
 םהיתב רשא םינאקיסקעמה ללש .םִּתַא קלַחָי אוהו וילא רָּבְִתִהְל םבל לע רבדיו
 םישגנה םימעה תא טעמ טעמ תיִסָה ןכ ירחאו . םיענו רקי ןוה לכו בהז םיאלמ
 , אקּוהַאנָאְּב רשא רמחנהו םיענה לחנב םיבשויה , םיקעטצאה ידיב םינענהו
 ומיקה רשא שרחה ךלמה םִע םֶחָל זאו / ךרפב םהב םידורה םישקה םהינוראב דוגבל
 אקיסקעמ ריע תא ורימ חקל וע עורזבו , ןיצָאמעמַאונ ומשו םינאקיסקעמה םהילע
 ץרא לכ תא ץעטרַאק רכל םינש יתש ךשמבו , תודבכו תולודנ .תומהלמ ירתא
 (* יִלטכאפאליציאוה םשב ארקנה בעתגה םֶליִלֶא תדובעל ץק םשיו ,םינאקיסקעמה
 . רוראה וְּבִמ לע החנמ ןברקל םישנא יפלא הנשב הנש ירמ ול ּוביִרקַה רשא
 לכל וצי , ץתנ וחבומ תאו אוהה הזבנה לילאה םֶלָצ תא תומודרקב רָּבְש .אוה יכ
 תובשחמ בושחיו , םייח ףרשהל ובאי אל םא ותוא רובעל רוע וזיעי לבל וירבוע
 יִקֶח םושלו .תולודגה תומהלמה הב ּולַה רשא איהה .ץראה יאולחת תא אפרל
 ינפל עלב ירבד וילע ולפט הבָר יאיצומו רתסב ינשלמ ךא , איהה ץראב אפוהייא
 ןפ ותארימ , ּוסְרַה ובָצמִמּו ותָאְשִמ ותוא חידיו םהירבדב ןימאה אוהו , ררפס ךלמ
 םיסכנה תלוזו .. ותרובגבו 1תְכְּב דכל רשא איהה ץראב הכולמ שעיו .םיִלָיַח רבני
 לַצֶא רשא יףארגי רובָּב מש םג , אקיסקעמ םָי די לע ךלמה ול ןתנ רשא תומדאהו
 , רֶקַח ןיא דע תומוצעהו תוברה ויתואלתו ולמע דעב רֶכָש לכ ול היה אל , ול
 רשא תואלפנה לכ תא רכז אל שיאו , הזה לודגה םדאה םש חכשנ םיטעמ םימיבו
 עינרָאּפילַאק תא לגו ץמא רוע ףיסוה רשא ירחא םגו , ץראב תושעל אילפה
 דלח יִתָמ תובלמ ומש חבשנ זא םג , תלעותה תברו הרקי האיצמ + ((0811/07מ16)
 םימיה לכ רֶרְקְו חוחש ךליו , וברקב ובל רבשנ ןכ לע , וריכזהל .דוע ופסי אלו
 ול בישה יתלבל איה הָּבַר יכ םדאה ינב תער לע ול הערָי ושפנו , ונובצע ץחלב

 לומג
 לילאו הרובגה לילא םינאקיסקעמה יניעב היה (ילצופילציפ םג ארקנה) הזה לילאה (*

 וראתו תוצלפ תוציפמו תוקירבמ ויניעו , רבקכ חותפ והיפ , קרבהו םערה לילא םג , המחלמה
 הא םינאקיטקעמה ובירקה ךיא רפסי אקירעמא .ירפוסמ דחא , העוזו חועז ליפמו דאמ תחשמ
 דבואה שיאה תא די קזוהב ושפת םינהכה : הזה רוראה לילאה חבזמ לע םדאה ינב תונברק
 וידי תא , ושאר תא וקיזחה םינהכ השמחו , חבומה לע והוחיניו לילאהל ןברק ובירקי רשא
 הנומת תא להקה לכל הארה , ןיצטיפלאט םשב הנוכמה לודגה ןהכה יששה ןהכהו ,וילגר תאו
 ןהכה שגנ , אוהה לילאה לא םעה וללפתה רשא ירחאו , ןברקה הלעי וחבזמ לע רשא לילאה
 ערקיו ןברקה הזח לע איהה תלכאמב הכה חכ ברב) , תרח ןבא תלכאמ ודיבו ןברקה לא ישארה
 שמשה ינפל חפונת ותוא ףיגיו םדב ססובתמו עעונתמה בלה תא איצוח ןכ ירחא , ובבל רוגס
 ףרש הנורחאלו , לילאה יפב והמישיו תינש ותטירה עגרכו , לילאה םלצ ילגרל ותכילשי
 . רפאל ןברקה תא
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 שיאה היה / איהה האלפנה תעב לבתה ילודגמ רחא , (1921 א"פר תנש דע 9
 , המחלמ רמלמו ליח רובג , חכ ץימאו בבל םֶכָח שיא , ץעטרָאק דנָאניררעפ
 "רשא + (₪ְַַט) קאוהאנַא ץראב אקיסקעמ תוכלממ תא דוכלל וילע לטנ אוהו
 = .תואלמ תולודג םירעב ובשי (םינאקוקצעטו םיקעטצַא םשב םיבוקנה) םיברה היבשוי
 , תבשחמ תכאלמ לכבו  השעמה תשרחב םהל בר םהידי , בר ןומהו תואושת
 ךולמי בר ךלמ , הנידמה תוכילהב םיטפשמו םיקִח םהלו ,ןפג רמצ ידגבב םישבלמ
 , .רימת ּוהָּבַסי םיליצאהו םותרפאה ינבמ םילודג םירשו .םינהכ תדעו םהילע
 המחלמל םהילע הלע ץעטרַאק ליבשמה רוכגהו , םכלמל זוע ונתי םזע תומוצעתבו
 , םיררפסה ידלימ שיא תואמ עבש קר ויה ול רשא ליחה ישנא לב יכ ןרפסמ יִתְמְּב
 המחלמה תוכילה םיעדויה אוהה לודגה םעה תא דכל ותרובגו ותמכח רי םצעבו
 ב ארקנה רובגה םכלמ תא . םתרלומו.םצרא ללגב דגנמ םשפנ םיכילשמהו
 ָאקיסקעמ תא שופתיו ,ודובכ לכיה ךותב היבשב חקל (ןזטמ(6קטמ8) אמוצעטנָאמ
 תכרב האלמ איה רשאו ,הנפיקי לודגה םיה רשא םידי תבהרו הלודג ריע ,הריבה
 7 יכ . תויפלתל םיזנב םיבגשנ םילכיהבו םינבל םילדגמב הראפמו ה
 תרדאָנ םנימי יכ ונימאוו. , םידרכסה ,ידוב רשא חתותה ילכ ינפמ דאמ ולהבנ
 [ רצ ביבס טָהְלְל וצי תּובָהְל יִזיִזח לעו , ּוכְלַיו םיקרב וחלשי , םער תרובגב
 םהיתומחלמ תוכילהו םקשנ לכ ירהֶז , םהיתוסרפ תוטעשו םהיסוס תרחנ םג
 יכ םנימאהב םהינפמ ודרֶח דוע רתוו . לואש תּוהְלְבּו תֶומ תומיא םהילע ּוליִפַה
 םכלב הדלונ תאזה הנומאהו -- םימש ידי םִִלַא ינב םא יכ םה התומת ינב אל
 תורה לא-יכ : , םימודק תורודמ םדיב תרופמ יכ :תאזה הקיתעה הרוסמה ללגב
 תאו המראה תדובע תא ; תוכתמה ילכ השעמ תא  םהיתובא תא םינָפל הרוה

 , תומכ הזע האנק וב ואנק ונממ םירידאהו םיהובגה םיהלאה ךא ,הבולמה יטפש
 איהה הינאבו , םישָח תורועמ (ףוש רעביוצ) םקק תֶיְנִא ול שעיו םהינפמ רג
 םימיה תירתאבו , יברעמה םי  ;.לודגה םי תירחא לא םהה םעז ילֶא ינפמ הרב
 היוטנ עורזבו הקזח דיב הילע ךולמיו אקיסקעמ לא וינב ינבו וינב לכו אוה בוי
 . יברעמה םי :תוחרא םהילע :םידרפפה ואב רשאכ יחיו , -- םילודנ .םיארומב
 ינב םה םה יכ םינאקיסקעמה ונימאה ,  םיארונ םיקרבו םירידא םימערב םישומח
 םיהלאה ינפל דומעי ימו , אקיסקעמב הבולמ תושעל ואב 6 אוהה חורה לא
 םיִליִח םינאקיסקעמה ורב תאז לכב ךא -- 3 םזָע תומוצעת ינפלו םהה םירידאה
 םהיניעב הרקי םתורח יכ ,םֶצְבִר יררושו םתלחנ יִסש םידרפסה םע םירובגכ ומחליו
 יבשל ןתנ רשא םכלמ לע םפא תורתב .. -- תודבע ייחמ תֶממַב ורחביו , םייחמ

 = ומחלנ םישאונ םישנאכו , םינבאב ותולקסיו וילע ודדונתה , ויבש תא בהאיו +
 = ו םיללח םב ּוכְרַה רשא ירתא .סהינפמ חורבל םוצחלוו םהמ ורבגיו םיררפסהב

 איה וכ, ןכ ירהא רבה. תונרא לכ יכפ לע וצופנ רשא תוברה תועיריהו תזמכחה תואצוהל
 - ירחא שוררלו דזכחל וררועתה הדי לעז  תונושלהו םימעה לכב תועדה יוגש לע הברה ה הלעפ

 = .זאס שוב וקיזחה רטא הברה םילבה תונומאו תודספנ תועד .סתילעמ קיזורהלו , תמ



- 

 (ןעקיצאק) םחישאר םע םיארפ םימעו ,םייח לואשכ ּועְלַבְל םהיפ ּורעָּפ ץחש ינב
 יִתְַתַמ ירחא . הפונת תומחלמב וב ומחלנ רכנה ינב ימר יִפָאשו המחלמ ישנא

 םי .,םידי בחרו לודגה םיה ףקֶשָנ םשמ רשא הובג רה שאר לא עיגה הלאכ תֶוָמ <
 דרי  ,:תאזה השדחהו הרקיה האיצמה לע ותוצילע בורב . -- (עעזריז) ימורדה =
 חפולש ברחבו , םימב ויכרב דע ךליו :/ םיה ךותב אוביו , רהה שארמ אָאּבִלַאּב <
 ול םג ךא , -- דרפס ץרא ךלמל השרומל אוהה לודגה םיה תא חקל ונימי דיב =
 ררפס ךלמ יכ , םהמע השע רשא הלודגה הבוטה תחת תֶוַמְו הער םיררפסה ומלש <
 ותאנקב אוהו , עָרַמּו ףִנִח שיא , אליפָאד םאיַאררעפ רשה תא ושארל ביכרה =

 רבדה תא עצבל ונָתַנ אלו תֶוְמ טפשמב והטפשיו םירבד תולילע וילע םש , וב
 םינש תפוקתל , -- רואל ובבל יכרעמ תא איצוהלו לָחַה רשא רבכנהו לודגה <
 אוצמל , דרפס ךלמ תרובע תא דַבְע רשא יויגוטרופ שיא דאמ חילצה תודחא =
 בבלנ שיא + (11ג8]201ם) ] א ל ל ע ג8 מ דנאנידרעפ שואה םש . תורוצנו תושרח =
 ,(עססארטש עשינַאללעגַאמ איד) ומש לע ארקנה םי חרא רבע אוהו ,םילעפ ברו <

 תושפנו-ושפנ הגגומתה רשא ירחאו , (רעעמטלעוו רעלליטש) טקשה םי לא אוביו
 אנָאירַאמ) תיחרזמ ודוה ייא לא עיגה ,  דאמ ארונו םויא בער תופעלזב וישנא
 רשא םלוע יאב לכל ןושארה אוה יהיו , (1519791 א'פר--שער א'ה) (ןעיניפיליפו

 ונממ םלענ אל יכ ףאו , -- ץראה רּודַּכ תא בסֶל וירחא םיאבהל ךרד םיב אצמ
 ,(עוג0מ 06 50188) סילָאס עד ץֶאירל םינש שלש ינפל איהה ךרדב הרק רשא תא
 טיארפה וילע ומק (* (2141081ע0₪) אטאלפ רהנ ףוח לע ולגר *כ וגיצהב רשא
 דחפ אלו דרָח אל תאז לכב  ,ורשב תא ולכאיו שפנ והּוכוו אוהה םוקמה יבשוי
 , אוהה םיב םישדח םייא תולגל איהה ךרדה ישרש לע רוע תוקַחְתַהַמ לדָח אלו
 למע לכ לע ורבג :, תושדח תוצרא אוצמל הצרמנה הקושתהו דובכה תבהא יכ

 םג יכ , תירכהל התיה .ןאללעגאמ תירחא םג הנהו , תומה ידחפ לע םג , האלתו <

 םנודז .תרגתב והוחצריז ,ןעיניפיליפ ייאמ דחא , ובעצ יא יבשוי םיארפה ומק וולע
 םישעמה תא לכו זוע רזאתה (זאגמ6) הנקלא ןאיטסאבעוו .(1591 א"פר א'ה)
 אוה יכ , תוצראה ייוג לכב םֶש ול שעיו ,ףשלענשכ דוע עַצְב אל רשא םילודגה
 אל רשא תורוצנו תואָלִּפ לגו / ונצרא לבת רּודְּב תא בֶבָס רשא ןושארה היה
 = תינבת ול ןתנ / (אגְספְפמ) ודובכ תראפת תואלּו , שמשה תחת דוע ועמשנ
 תוחרא רובעל םשפנ תא ופרח םהה םיללהמה םישנאה לכ הנהו .== ץראה רודכ
 אוה רשא ימורדה םִיָב יכ ווק רשא הזעה םֶתְוקִּת ללגב אוהה ארונה לודגה םיה
 לכו םהש ינבא ,הָצְק ןיא .בהז יִנָמכִכמ םיאלמה םיבר םייא ואצמי , ודוה םִיִמ קלח
 םהה םישנאה ואילפה תמאבו . -- םיִמָשְב ישאר לכו םירקי םינינפ , ץפָח ינבוא
 שמש יִביְבַש ויה םהו , אפורייא ינכ לכ לע השדח חור ּוקציו ,אוהה רודב תושעל
 (** . -- אּובְל הָרתְעְתַה רשא השרחה תע , רימזה תע תא ּורָשְּב רשא םינושארה

 ץעטראק /
 , לודג םיל ויהיו רחי םרבחתהב תימורדה אקירעמא תורהנל םש אוה אטאלפ (* ;
 . תואסרפ שמח ובחרו תואסרפ םיעברא וכרא ||
 רנושארה הבס התיה אקירעמא תאיצמ יכ רמאי דלואבמוה ורוד ימכח שאר (** ּ



 םָעָּפִהַה חור לכו ,םיִרקְּבִל םישדח תונויער וצורתה םיליכשמה תושפנב רשא
 = תושדח תוצרא תואצמה תורא .זא ורּפְס רשא תואלפנה :תודגההו םירופסה ירי
 == םובמולָאקכ דחא שיא זא אצמנ אל תאז לכב ךא , לבתה יספאב םישרח םייאו
 < םמורמה ןויערה תא רואל איצוה ויתורובג םערבו , דגנמ ושפנ תא ךילשה רשא
 אילפהל וילע הָרעְה םּורָמָמ וחור יכ תעדל הארה הזה רברבו , אוהה בגשנהו
 . -- רוד ימכח לכ ןכ תושעל ולכי אל רשא שרח םלוע אוצמלו שרח רֶבְד תושע

 . .סובמולֶאק .ירחא השדחה ץראב תושרח תואיצמ (

 סובמולָאק < (1ַ6ַ88ַמַ) ןאללעגאמ . (ְַַפַה) 8 ַא בל א ב < 6.
 םיה תדרל , ץרא ירקחמ ירקוחו םָי יערוי חכ ירובג לכ לע השדח חור קצי
 ודי ןומטל ץופחי רשא שיאה הז ימ יכ . םישרח םייאו תוצרא אוצמל תוינאב
 , רדהו דובכ לוחנל ורי לֶאל שי רשא תאזכ ןוצר תעב ותיבב ןּופַס תֶבָשָל תחלצב
 רוע אצמ םרטב הנהו 1 בהז לּוחבו ףסכ רפעכ :רובצל םג םלוע םש ול תושעל
 שיא ררועתה (דנאלטסעפ עבילריז סַאד) תימוררה ץרא תַשָבּי תא סּובמולָאכ

 ןַא ה אי ומשו (סובמולאק תרלומ ץרא) אילטיא ץראב גירענעוו רוע דילי בבלנ
 תוצרא תולגל וינב תשלש םע םָי תוחרא רובעיו / (. (890ן) טָאבַאק
 ול תושעלו וצרא ןב סובמולאק תא תורָחְתָהְל וציִרָמַה ועה ונוימד כ יכ , תושדח
 םשיו (01310]) לאטסירב ריעמ עסיו דגאלגנע תוינאב דריו ,  והומכ םלוע םָש
 רשא (* (1419607) ר א ד אר בַא ל ץרא , הקותרה ץרא תא לגיו ,הנופצ וינפ
 אלה הזה ללוהמה שיאה ןבו . רעי ותיחכ םיארפ הישנאו םינָבלה םיִּבְרַה ץֶבָר םש
 רשא יזיגוטרָאפה והערמו / (8608018ם 68201) ט אב אק ןאיטסַא ב עס אוה
 ףוח ץרא תא תובר תואלת ירחא ואצמ + (00167681) לא ע רע ט רֶא ק ומש
 (** (קזטז1ַַאַ) אדירָאלפ הַצְקַמ תעְרְתשמַה (דנאלנעטסיק עלילדרַאנ סַאד) תינופצה
 יכ ןוצר תע דוע התיה אל איהה תעב ךא . (*** (/681₪₪08) סָאמיקסע ץרא רע
 התיה אפורייא ישנאל הלודגה התלעותו , לבתייבשויל איהה השרחה ץראה עו
 דחא היה ַאָאּבְלַאּב םשב עדונה שיאה .  -- אבה רודה דע ןּומְמַּב דוע הָנּופַצ
 ייאו תושרח תוצרא םֶהּולְנַּב םהה םימיב תושעל ולידגה רשא םילודגה םישנאהמ
 רצמ תא רבע ,וירחא תכלל םבל םֶכָדְנ רשא טעמ יִתָמ םע אוה יכ , םיקוחר םי
 תוארונה תואלתה לכל ץק ןיאו + (78ח8ַַמַה) (**** אמאנַאפ ץרא , םירהה ץרא

 תולוצמ ןויו תוצַּב רבע אוה יכ ! תאזה הרָבכה ךרדב וראוצ לע ולע וגרתשה רשא
 דריו םינונבנ םירה הָלע ,ורקְחָי אל רשא םיְִּבַעְו םילודג םירעי םג ,(עטסָארָאמ)
 יצירפו תוער תויח , ולגר ירעצמ לכ לע ולחז םיברקעו םישחנ / תוקומע תועקבב

 ינב
 . תינופצה אקירעמאב ריע יצח ראדארבאל (*
 . תינופצה אקירעמאב רשא תירבה תוצראב םונ (**
 רשא תינופצה אקירעמא ירג םהו , ייח רשב םילכואה םישנא, ונורתפ סאמיקסע (***

 םיה יבלכ תורוע םשובל , םילגרו םידי ירצק , המוק ירצק , ילאגנאמה טבש ראתכ סראת
 / . םתיחמ םיגד תריצז

 הנופצו אקירעסא תימורד תא רבחמה (עגנעדנאל) ץרא רצמ איה אמאנאפ (****
 + תרבוחב רחי
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 דרו םיה תורעס יפ לע ןורחאה ועָסמּב  פובמולאק תמזמ הרצבנ רשא ירחאו |
 ,אוהה בל ימכח ריבאו רודה תפומ םש תא שיא דוע רכז אל ,אלאינאפסיה ידודג |
 בתכ רשא שיאה םֶש לע םא יכ ומש לע הארקנ אל אצמ רשא השדחה ץראה םגו |

 לרוגו - (ש6800604) 'צופסעוו אגירעמא ומשו , איהה ץראה תנוכת תא הנושארל
 / הילע םיררלו ץראל ריאהל החגשהה יִשְדְקִמ םיבר םישנא לרוגכ היה סובמולאק
 םופדריו הבוט תחת הער םהל ומלש , דּובַכ תחת ןולק סועיבשה דלח יִתִמ רשא
 ליכשהל הלעמה םדא שפנב הצרמנ הקושת עבטה יבא עימה ילולו ,המרח דע
 תומולעת איצוהלםכח שיא לכ לָאִנ אל זא יכ ,ורכש איהו ,םדאה .ינבל ביטיהל
 ומל לסכ םכרה הז םדאה ינב יכ ,לבת יִתָמַמ הוקי רשא רכשה ללגב רואל המכה
 סובמולאק תא ואצמ רשא ירחא . -- --.! םביטמל הער םלשלו םכהוא תא אונשל
 דרפס ץראל בש , לּואָש יִתַחְתִחְו תו ישקומ והובס רשא ירחא , תעופיתובר תורצ
 שקבל דנאניררעפ לכוח תותלד לע םש הקש אושל ךא .(1504 ר'סר א'ה תנשב)
 .וינונחתל ונזא המה אלו ול זָּב ךלמה יכ ,ול תתל חיטבה רשא רכשה/תא ודימ
 תמכחו -- םימכחתמה יכ ,ובבל תנגמ לע בל תנִמּ ונוגי לע ןוגי דוע םש ול ?סונ םג
 יִלְבִחְו םיִחְלַמַה ןטק םג יכ :םרמָאב , ולַעָפ תא יניטקיו וב ּוסלקְתַה -- םהל המ
 יופחו לבא ,.--.המי תאפל םהינפ ּומָש םא השדחה ץראה תא אוצמל ולכי םיה
 לע :וברקב ודקי םלוע .ידקומ =. רנאנידרעפ ךלמה לכיהמ :סובמולאק אצי שאר
 תשע רשא םִי יִנַמ הבחרהו הלודנה הבוטה תחת דלח יתמ-וב ועיגפה רשא הערה
 ץחלב חותשו ררק ךליו - , ץראו םימש תילכת דע םימלוע תורוד לכ םעו םהמע
 א'ה תנשב) , יאמ שרחל םירשעב :(ג1ַג0111ַ) .(* דילָאדָטלַאווב תמיו ., ונוגי
 ריעל ןכ ירתא ּותָיִּמ האבוה םשמ : ..הנש םיששו עשה ןב ותויהב .;/(1906 ו'פר
 ריעל .(1796 ו'נקת א'ה תנשב) םשמ הָאְבּוה םיבה םימי ירחאו ,  אגנימַאד ןאס
 חינה , דרפס ךלמ יפ לע וייחב םהב רסָא רשא לזרבה יִלָבַּכ תאו / (ָפַ) אבק
 םובמולאק והוצ רשאכ , אבוק ריעב ול הָרְּכ רשא ורבקב ויתושארמ וב אגוד
 תאו הזה שיאה לָדְג תא ועדיו ּוריִּבַה םינורחאה תורורה ינב ; -- ותומ ונפל ויבא
 , םיִלעּב ברן ורוד ינב תפומו םע תובברמ לּוגְד היה אוה יכ. , תמאב ורע ןיִח
 ינויגהו , םינזור תובשחמ ויתובשחמ , שת ינמ תוקומע הֶלַגְמּ תשא לבל רקוח
 ץרא תולג ןויער :,: בגשנה ןויערה לע הכ אלפתנ אל ונחנאו .:ובוטסונ םיכלמ
 ותרובגו .ותכו וחור וע לע אלפתְנ רשאכ , ותניב בחורב דילוה רשא , השדח
 ותורצעיו ךרדב .ןטשל ול ובצְנ ךשא לושכמ .ירוצו ףגנ ינבא תובבר .םִע םוחלל
 לניו הישות השע וז תומוצעתב אוהו ( רואל אוהה בגשנה ןויערה תא איִצוהמ
 תולג רַבְד לע אוהה ןויערה םנמא יכ . יה תכרב אָלְָמ שדָח םלוע ,םלוע יאב לבל
 ילענַאקסֶאט םשב עדונה לודגה ןכותהו אפורה בבלב םג ספונתה,השדחה ץרא
 תעב הז ןויער תנוכת רע אובל זא לוכי בבל םֶכִחְו רקוח לכ םג , 0011

 חתיה םינפלו , המות תפקומ , דילאדאלאמ ךלפב ררפסב הריבה ריע דילאדאלאוו (*
 + התע איה רשאמ םיתעברא םע יתביו

 שש



 | הֶחְלע 0 הנומאב והשעמ לכ , סובמולאק רבד רשי יכ ךלמה חֶכיִנ יכ 1
 .זא םגו ,גמוקמל בושל תוינא ול ןתנ רשא דע םימי םיתנש ורבע תאז לכב , וב
 - םליטהל םטפשמ ;'רתג רשא םיאטחו םיעשופ םא יכ םירשי םישנא ותא חלש אל
 . ךרפ תדובע םש ךוכעל הרזנ ןרא לא

 םועמָאלאהטרָאב יִכ ובבל תנגמל האר אלָשינאפסיהל ובושב יהיו 8 4
 המר ריב .ודרמ םיררפסהו , (ָאגנימְאד יטס) השדח 0 רסיל םשמ ךלה ויחא

 / םידוהה תא םיבהואו וגתוא םיניוע םה רשא ויחאו סובמ לאקלו ונל המי : ורמאיו
 םילילאה ידבוע םידוההב תַעְגָל ונתוא ונתי אלו דבע תדובע ינָּב רובעל ובאי ןכ לעו
 תוכלוהה הדיצו םחל תונועמ תוינא שלש םהל ושפת םג , + -- םדא ילכואו
 -- בערב ופלעתה יכ רע לָכא םהמ ותירכה הזבו , וישנאלו סועמָאלַאהטראבל
 , םהה םידרומהו םיעשופה ןואש תא היבשיו וזע עורז תא םובמולאק שח זא
 דרמה יבסמ ישאר תא שנע רשא דע תומה ןיבו וניב עשפכ היה תובר םימעפו
 םהה םיעשרה ךא . -- אפורייאל בישה םהה םיערמ תרעמ םיברו / םנוע יפכ
 תאזה םעפבו , םירשהו ךלמה ינפל סובמולאק תא ןושלב ּוכה םצראל ובש רשא
 .בל ריבא םירשה רחא תא חלשיו , םהה ןוא יתָמּו רֶתְס יִנָשְלַמ לוקב ךלמה ןימאה
 - אלמיו , השדחה ץרא לא (209401113) אללירָאבָאב עד ָאקסיצנַארפ ומשו ץירעו
 ןכ וילא האבה התקעצכה תוארלו טובמולאק ילגר ישרש לע תוקחתהל ודי תא
 לא אוהה רשה אובכ יהיו , ויתחת ומוקמ תא אָלַמִיַו ותדוקפמ והריסי זאו , השע
 שררו רקחו לאש םרטב יכ ,והומכ השענ אל רשא ץירע השעמ השע , וצפה זוחמ

 ותרסאיו ותֶאְשִמ סובמולאק תא חידה , הנוכנ סובמולאק ינישלמ יפב שי םא בטיה
 אסכ ינפל דומעל ררפס ץרא לא והחלשיו םיחצרמהו םירדושה דחאכ לזרב ילבכב
 םלָש ןכ ! הזה הבברמ - שיאה לומג היה ןכ יכ הנה , -- טפשמל ךלמה
 ררפס תלועפ איה תאזו -- !שפנ ףרחב שרה םלוע אצמ רשא אשנהו םרה םכחהל
 . ימיב היחרזא יריחב תַתצְרְמּו , הינב רתְבמ תֶשְטִרַמ / היליבשמ תֶלְּבְשִמ ץרא
 ., ץראה לכב אוהה ערה רברה םיערה ארונ םערכ . -- -- ! םהה תומלצו ךשה
 'םגו , רעש רַעָש םינפ סער , ול םדא בל רשא לכו , ץֶאְנִתַו אפורייא העמש
 "., סובמול 1% ומ ּורפּוה טיִלָבבַה , -- םהישעממ ומלכנו ושוב לבזיאו דנאניררעפ
 ךלמה .בלמ תמכ חכשנ סובמולאק ךא , ותרוקפמ רכוה ץירעה ַאללידָאּבָאּב
 "שיא וחלשיו , םיִנָּפְָל ומתהו ול ובתכ רשא רפסה ירבד תא ואלמ אלו , הכלמהו
 בזע תמעפנ שפנו רבשנ בלב , -- השדחה ץראב ךלמל הנשמ תויהל ויתחת רחא
 / הנירטל הנירממו ריעל ריעמ ץראב טטושיו , ררפס ךלמ לכיה תא םובמולאק
 ףלח םהב רֶא רשא לזרבה ילבכ תא הארָה ,וב ולגר ףכ הכרר רשא םוקמ לכבו
 "+ -- תובא םע ובכָשב ורבקב םהה םילבכה תא חינהל וינב תא וצו , ורָבְש
 סב ואנק רשא הזעה םתאנקב ויחא תאו סובמולאק ק תא ךשַח ילב ופרר םיררפסהו

 ירתאו



 זתוללהיו ררהו דובכ ול ולצֶא לבזיאו רנאניררעפ םג , ראמ לודג דובכ ץר
 , \תנובת חור ץֶמֶאְו ותמכחב השעו לַעָפ רשא תורוצנהו תולודגה לע והוראפיו

 םיטעמ םיטיב , -- הזה בגשנהו שדחה ןוזחה לע דאמ וממותשה םיררפסה לכ
 םתוא הקיצה םעְצְּב תבהא רשא שיא תואמ שמחו ףלא סובמולאק לא ופסאנ
 רקי ןוה לכו בהו תורפע םש רשא השרחה ?רא לא ארונה םיה תוחרא רובעל
 יבצותו ןבאו ץע ישרת םג תוינא הרשע עבש סובמולאק דיב ןתנ ךלמהו . םיענו
 ולכיהמ תוכלמ רַבִד איצוה לודגה ורפחב טספאפהו . םצפח זותמל םחלשיו םירה
 תא םג , ואצמ רשא השרחה ראה תא םיררפסהל תתל בדנתיו אמורב רשא|
 -- םלוע תזְחאל םהל םתוא ןתיו , ּורְצַי םימיב רוע ואצמי רשא תוצראה|

 עסנ 7 "נר א'ה תנו שב) רעבמעטפעס שדחל םירשעו השמחב 8 4
 .תאזה םעפב ךא , לודגה םיה תוחרא ורבעיו סקידאק ריעמ  וישנאו סובמולאק
 יִא תא אצמ רעבמעווַאנ שרתל ינשבו , תימורד תאפל טעמ סובמולאק הנפה
 תא + (םטזמומ!ףט6) אקינימאד תא אצמ ןכ ירחאו , םיביארַאקה ייאמ ןושארה
 / םירהא םייא דועו (0זא0ז189ָ) אקירָאטרָאפ תא / (( טָאַאה1סטְפפ) עפולַאדַאט

 םתמחלמ ישנאו םהיביוא תא וטחש רשא םירזכאו םיארפ ויה םהה םייאה יבשוי לבז
 ,ָאלֶאינַאפסיה תודוצמב גיצה רשא'םיררפסהל גאְר סובמולאק ,--םרשב תא ולכאיו
 ושפנ הלהבנ המו ן אוהה יאה לא רעבמעוואנ שדחל םינשו םירשעב עיניו רהמיו |
 הנב רשא הרוצמהו , םש חינה רשא וישנא לכמ שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ותונפב |

 ותלשיו םירוהה ייח תא וררמיו םיטפשמה ירדג תא וצרפ םידרפסה יכ ! הסרהְנ םש |
 / םוגרהיו ץראה ידילי םהילע ושגרתה יכ דע , המה םהל אל רשא םירברב 'םהידו \
 סובמולאק רהמ זא . -- אוהה יאה ירתסמב ורתפיו וסוניו , וסרה הרוצמה תאו

 ,אללעבַאויא םשב הל ארקיו םידי תבחר העקב לע םשמ האלה השדח ריע ןנוכיו
 ונואתה םובמולאק םע םש ואב רשא םידרפסהו . דרפס תכְלמ לבויא םש לע
 יכ ן םינינפ הינבאו בהז ּהָרְפַע רשא הכורב ץרא לא םאיבה אל יכ םרמאב וינזאב \
 ןובער תא טיקשהל םקֶח םחל איצות םפכ עיגיבו םפא תעוב רשא ץרא לא םא |
 ברה .בהזה תאו  םירוהה לע רָבְּכ סמ םושל םובמולאק ץחלנ ןכ לעו -- םשפנ |
 תא רובעל םידוהה תא הָקֶמב ץֶחל םג ,םיננואתמה םיררפסהל ןתנ ואיבה רשא |
 סובמולאק עסנ הכו הכ ןיבו . -- הרשבו תיבב הרובע תבאלמ לכב םיררפסה |
 -(! 8₪0411ג) אק'אמאי יא תא אצמיו -- םידוהה תרבד יפכ -- בהזה ץרא לא הבגנה |
 ובושבו , ותא םיכלוהה םישנאה ילבמ לזֶא םחלהו / סובמולאק הלח הזה עסמב \
 יכ .. הירורעשו הָמַש ושפנ ןובארל םש אצמ , חב הפרו שלח אלאינאפסיהל
 םהב ושעיו תומא ּורגָת םידוההו , םבל תוירזכאב םידותה תא וטעיו ּובָש םידרפסה |
 םימי ירחא . םתרלומ לאו םצרא לא בושל םשמ וסנ םיבר םידרפסו , תומקנ

 וסובמולאק לע עלב ירבדו תורורמ בותכיו םיררפסה יליצאמ דחא שיא זעוט םיטעמ |
 ףא רחיו , ויניעב וחיר תא שיאבהל רנָאנידרעפל הררפס חלש םהה םירבדה תאז |
 תויהל ַאלֶאינאפסיהב ויִתֶא סועמָאלֶאהטראב תא בוזעיו , אוהה שיאב סובמולאק
 אלממ |



 תא םירזהה וארה + 3 םריב רשא בהזה אצומ היא+ םידרפסה תולאש לעו , לכל
 ובעל זא לוכי אל סובמולאק ךא . בהז תורפע םִקְמ םש יכ , תימורדה תאפ
 -יָנש לע זא הרבשנ ויתוינא שלשמ תחא הינאיכ ןעי .ואוהה םוקמה לא םי תוחרא
 .ץרא תא אוצמלו שקבל ,ויעְרְמִמ דחא , ןֶאצניפ קמחתה הינשה הינאבו ,םיעלפ
 , תחא הינא םא יכ סובמולאק דיב הרתונ אלו , השרומל ול יהת רובעבל .בהזה
 רֶשַבְל ררפס ץראל איהה הינאב בושל טילחיו ,ויתוינא שלשב הנטקה התיה איהו
 וישנא תא הָוַצ , ותינאב םיה ררי םרטבו .הילצה ודיב וצָּח יכ הכלמהלו ךלמהל
 תא וזיגרי לבל ,והער תא שיא ּוצְנִי לבל , שרחה רצבמה ךותב םש ריתוה רשא
 סובמולאק בשי זאו , םיחא תֶבָש םֶּתָא ּובְשיְו , םהישעמב ץראה ידלי םידוהה
 .אפורייא ץראל בושל(1493 ג"נר א'ה תנשב רַאּונַאי שדחל העבראב) הנטקה ותינאב

 יכ ירתא רשא -- דַגּבַה ןָאצניפ תא שֶּפ ,ועְסַמְל ישילשה םויב 8 483-
 - תולג תא אפורייא ץראב רשבל ןושארה תויהל ץפח , בהזה ץרא תא אצמ אל
 רשא לעמה לע ושפנ תא קידצה סובמולאק תא ותוארב יהיו -- השדחה ץראה
 יה ליטה , הלאה םירבדה ירחא . ונועל חלס ושפנ לרגב סובמולאקו , וב לַעָמ
 אל הינאה ישנא לכ . רָבְשַהְל הבשח םובמולאק תינאו / םֶיְּב רעסו הע חור
 ךא . לּואָש ןטבב םתרובק תאו םֶהּומ תא ואר תפלעתמ שפנבו , םהייהב ונימאה
 תעבו , תֶטקש שפנבו בבל תתונמב ןִיִעְּב ןיע תומה תא האר ודבל סובמולאק
 יתכריב אוה בָשי ,עגרכ ועְלבל קח ילבל םהיפ ּורעָפּו תחש יִלג תובבר ּורְעְכ רשא

 תאו ., אצמ רשא השדחה ראה תודא לע םירצק םירבר רפסב בותכיו הניפפה
 לולצת םא ףא יכ וותוקַתַּב , םיה ךותב הנכילשיו הקיר תיבחב ןַפָצ אוהה רפסה
 רפסה תאו איהה תיבחה תא םִי תוחרא ירבוע ואצמי ילוא , םירידא םימב ותינא
 , הממדל המק הרעסה :; הנושארבכ ורהטיו ובש םימשה ךא . -- הכותב רשא
 רצענ םש . ןערָאצַא ייא לא סובמולאק עיגה רַאּונַאי שדחל םוי רשע השמחבו
 ,וכרדל םובמולאק עסנ םהה םימיה תפוקתל .ותינא יקַרְּב תא קזחל תועובש השש
 םויב איָאט רַהְנ לא אובל ּוהקיצתו איהה םעפב םג וילע הללוחתה הרעס חור
 / לאגוטרופ ךלמ ינשה ןאהַאיו , הנובאסיל אב םשמו ,ץרָאמ שרדחל רשע העברא
 "ווא המה אל רשא לע 'דאמ םֶחָיו , ןובאסילב הפ לא הפ ותא רָּבַדְל ליאוה
 . שדתל רשע השמחבו, האלה סובמולאק עסנ םשמ .-- םינש רשע ינפל וירברל
 / העורתב וינפ ּומרקיו ותארקל ואצי םע תובברו , םָאלַאּפ ףוח לא עיגה ץרָאמ
 "לע ומיערה (ןענָאנַאק) חַתּותַה ילכ לכו ,םילדנמה ישארמ וללַצ םינומעפה לכו
 .תעבו . -- שדח םלוע אצמ רשא הזה הלענהו אלפנה שיאה דובכל , תוללופה

 - תיתרזמה ררפסב (088]]166) הנוליצרב ריעב לבזיאו דנאנידרעפ ובשי איהה
  הכראל ררפס ץרא סובמולאק רבע ןכ לעו + (2ץעששג6) (* ןעַאניריפ ירה לומ
 \ םע והורבב , וב ולגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , ךלמה ינפ תא תוארו אובל

 ץראה 4
 ,שטתו םכרא תואסרפ םישמחו שש , תפרצו ררפס לוכג לע סה ןעאניריפ ירה (*

 א . םבחר תואסרפ םירשע%
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 םיקֶחה .יכרה וערי אל , יסְּכי םשב הבוקנה , םדאה לע תָצְבַרֶה הארה
 טפשמ יִטִמּו :ןֶוָא יקקח יקח תא םג ךא , םיליכשמה םימעהל רשא םיטפשמהו
 םיתיחשמ םירפוס םג ךא , ומל הרז הלכשהו םירפס ,ו ע די א ל םינומלש יפרורו
 וטיקשה ,ירפ ץע לכ לע ---םהינועמ ומלַעָנ , דחי םדאו יונ תַלְּבַשמ הימה הלכשהו |
 םקלָח תנתמב וחמשו ושש ,  םאמצ תא ורבש םימ .אצומ לכ לע , םנובער תא |

 םהיתונשו בוטב םהימי ולב , רחמ תגאד וגאד אל , עבטה ריבא םהל קלַח רשא
 םתמכחו םתקרצב םיִחְּבִּתְשַמה אפורייא ינב םהילע לע רשא דע -= םימיענב =
 יִאָה םש המ ץראה יבשוי יפ תא ולאָש םידרפסה . -- !ץורח ןוילכ םהילע ואיבוז
 ינָאהַאנַאּוג אוה יִאָה םֶש יכ םתפש ינעלב ּונָע םהו ? וילע םייח םה רשא =

 ינבאו בהזה יִנַמְכַמּו ףסכה אצומ תא םש ואצמ אל םידרפפה ךא .(608881881)
 (רענָאידנוא) םידוהה יכ ,  תימורד דצל האלה ועסנ ןכ לעו , ומל ווק רשא ץפחה =
 ,טהיפאבו םהינזאב רשא בהזה יִחָּפ לא םידרפסה ינב שפנ הקשח ךיא וננובתה רשא <
 אב ןכבו , םשפנ תואת תא .ואצמי םש רשא רימורד תאפל עוסנל םהל ורוה |
 אל םש םג ךא + (ֶַפַג) אּפּוק םשב ארקנה לודגה יאה לא וישנאו סובמולאק |

 רשא ראפמה יאה תא ואצמיו , םיבר םימי דוע ורבעיו ,  בהזה יִנָמְבְמ תא ואצמ

 םשב ארקנ ןכ ירחא רשאו + ([1180801018) אלַאינאפסיה םשב ונבקי םובמולאק יפ
 דשא תא ואצמ אל םש םג יכ ףאו.(18741) יטיאה םשב ארקי התעו ָאגנימָאר טקנאס |

 להֶצ הז תמעל .ךא , םינינפו בהז תורצוא:סהיתוינא תא ואלמ אלו , םשפנ הָחְוָא <
 םירעיה קרקרי דוה לע , אוהה ףונה גְזִמ םעג לע , המדאה .יחמַצ לע דאמ וזלעיו
 לזונה חוחינה חיר לע , תורימז ימיענמו ןיע תב ירמחמ םירפצ תוקהל םיאלמה
 תולילב רוא יבכוכ םיעורזה םימשה ירהז תעפי לעו / םיחרפ תורשו םיִמשְב ישרחמ

 םימורע םה םג וסלה אלֶאינַאפסיה יא יבשוי . -- םדאה שפנב ןֶדע תומיענ םיקצויו
 ןלפָנ תאז לכבו , הרובע תכאלמ לכ ושע אלו .תודש וערז אל , םֶדְלַוה םויכ
 ן/קיצאק םשב םתפשב םיבוקנה םיכלמ םהילע ומיקהו (עממָטטש) םיטבשל
 וידבעו ,וישנאו סובמולאק ינפ תא םֶרְקָל אצי םהה ןעקיצאקהמ דחא . (8א801800) =

 . ץראה יבשוי לככ שובל ילב םורע היה אוה םג ךא / דובכ אסכ לע ותוא ואשנ
 ולפנהי םימעפל .יכ תונוש תועונתו תותוא יפ לע .סובמולאק ןזא תא הָלַנ אוהו
 = ומע ינבמ ּוּבָשיְו (םיביאראקה םה) םיכומסה םייא לע םיבשויה סהינכש םהילע |

 אּוה םג והניבה םובמולָאקו , (םה םדא ילכוא יכ) םרשב תא לוכאל םיבר םישנא !
 (ַאלֶאינאפסיה יא לע) םש תונְבל ושפנ תא שי יכ תונוש תועונתו תותוא יפ לע :
 ץורעל רוע ופיפוי לבל םהה טיחצרמהו םירדושה דעב רוצעל קטע קזח רצְבַמ <
 העושיה לע דאמ וחמשיו סובמולאק יזמר תא וניבה זמעו אקיצַאקה . וצראב שונא \

 רצבמה תא תונבל טידרפסהל ורזעיו םינבא ועיסיו םיצע ואיביו / איהה הלודנה

 ; | ינומלא , םינטק םינומעפ דעב ורימה , םדיב ויה רשא בהזה יחפ לכ , אוהה |
 : = דע וזלעיו ,הלאכ םירלי ילולעתו ךרע ילק םיצפזו דועו (ןעללַארָאקזַאלג) תיכוכז
 צדלצי אלו וליעוי אל רשא םירבד דעב םידרפסה םהל וכרה רשא לודגה ריחמה לע |
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 - תטטק תוינא שלש םע םיה דרי (1499ב'נר א'ה תנשב) טסוגיוא שדחל ישילשבז
 - ויה הינב לכ רשא ָאצ ניי פ תתפשממ םיחא השלש םכותבו , שיא םירשעו האמז
 .ורבעוו , אי זולַא ד נ א ףונב רשא סָאל אפ ףוחמ ועסיו . םיללֶהמ םי יערוי
 .ייאמ (רעבמעטפעס שדוחל הששב) םעסנב יכ ספא . הָחַלְצ התיה םכרדו םולש
 לודגה םיה בחרמב םרדונתהכו , תיברעמ תאפל  עוסנו ךולה האלהו ןעירַאנָאק
 , תוינאה ישנא לע תֶוַמ תמיא הלפנ , םצפח ץרא אוצְמ ילבמ םיבר םימי ארונהז
 ונתוא תהקל ונתדלומ ץראב :םירבק ןיא :ילבמהי + ורמאיו סובמולאק לע ּונוליו
 ולפנתה הנורחאלו , + -- ! הבר םוהת תולוצמב רַבְקֶהְלּו הזה םויאה םיב תומל
 ךא . וכרדמ עגרכ בושי אל םא םיה לא .ּליִטֶהל ורמאוו םהה שפג יִרָמ וילע
 , םבל לע רבד בבל תתונמבו םילהצ םינפבו , םהינפמ עָז אלו לֶח אל סובמולאק
 ווחמל ועיגיו םימיה וכראי אל יכ הנמאנ םהל חיטבה םג ,םתמח תא היבשיז
 הינאה ישנא ּובָש תאז לכבו . ָהָצק רע ץראה הצקמ הלהתלו םֶשל ויהיו םצפח
 בושי אל םא ותימהל םחור תמחב וילא וצוריו ,/ושפנ לע ּורגי) םידחא םימי ירחא
 .םדימ שקביו , וינפ רוא ליפה אלו ובל לפנ אל אוהה םעפב םג םנמא , וכררמ
 - , םצפח זותמ תא ואצמי אל םא םהה םימיה תפוקתלו , םימי השלש רוע תוכתל
 . , -- ותלַאשל ּורתעיו םישנאה ול ּותואיו ,םתרלומלו םצראל םבישיו וכרהמ בושי זא
 -רוע ץפחה זוחמו , הליל יהיו , האב שמשה , הוקת םפאב םהל ופלח םימי ינש
 .קוחרמ אריו ויניע תא פובמולאק אשנ ,  הלילה תוצח ינפל תועש יתש . ןיָא
 "1 ץרא ! ץרא* : וארקיו םלוק תא תוינאה ישנא ואשנ םירבע לכמו -- שא ביבש
 -רשא םהיעשפ תא ריבעהל וילא וננחתיו םובמולאק ילגרל ולפיו ורתמיו + -- ןץרא
 - הסבמ הפי יא ואר , רחשה תולעכ רעבָאטְקָא שרחל םוי רשע םינשבו .וב ועשפ
 לא וטש הינאה ישנאו , ץראה לע האצי שמשה . -- םהיניע חַבנ אשד קרקריב
 םגיצהבו , המחלמ ישנא ךרדכ םיפתו תורצוצח לוקבו העורת ילצלצב אוהה יאה
 "תוחמשמ וכביו / ץראה רפע תא וקנו םהינפ לע ולפנ , השביה לע םלגר ףכ
 :'ררפס ךלמ דנאניררעפ םשב איהה הכורבה ץראה תא חקל סובמולאקו .  ליגז
 "םרשב רועו םרָלוה םויכ םימורע וכלה אוהה יאה יבשוי , הכלמה לבזיא םשבו
 . ץֶע ירפ האיצוה / איהה תרשאמהו היִרְפַה ץראה , ללק תשחנ ןיעכ םרמדא ההּב
 . ועטנ אל , תורש םהה םישנאה וערז אל ןכ לע , היבשוי תא עיבשהל ראמ בר
 . ושרפ אל םג , ףועו היח ריִצ ורצ אל ,  ןאצ ּועְר אל ,  םיתב ונָב אל , םימרב
 : הללקה תא ועדי אל , םריב .ואצמנ אל הרושמו הדמ , םימ ינפ לע תרומכמ

 | 70 הארוטה :
 ןבלב רמאיו , תיחרזמה ודוה לא הביתג אוצמל םא יכ , תושרח תוצרא אוצמל סובמולאק בל
 ו , תאז תלוז םירבכנ םירבד םג םלוא . םדק ינב תונושל עדוי שיא ומע תויהל בוט יכ
 טעינתב, ; רמאל סובמולאק בתכ ויתונורכז רפסבו . ועסמב אוהה ידוהי שיא לע סובמולוק
 הזה יאה ךלמ תא אוצמל עצנעראל יררפסה תאו סערראט ער ידוהיה תֶא יתחלש אבוק יא
 מ םיבר םישגא תובל םהירחא וכשמיו המיגפ אוהה יאב םהה םישנאה וכלהתה םימי העברא
 ןמ רחא שיא םהטע ואיבהו הינאה לא ובש ישימחה םויבו , הבהא תותובעב י;ד
 . יהזה יאב םילשומה



 התבְר םימיה תוברבו . ןהה תואלפנה תוצראה תא אוצמל 5 םג הפס
 ותושע דע רגנמ ושפנ תא ךילשהל טילחה רשא רע ובבל ברקב איהה הקושתה

 םישנאל ובבל יכרעמ תא עירויו , רואל איהה האלפנה ותבשחמ תא ואיצוה דעו <
 ינדא לע םידסוימו םינוכנ םואצמ'ז בטיה םתוא ושרדו ורקח רשא םיעוריו םינובנ ,
 תא םהל לגו , ותדלומ ריע :/ איונעג ישאר לא סובמולָאק הפ ןככו . תמאה
 ךרדה תא אוצמל םיה ךרד .ןהב רובעל תוינא ול תתל םהינפ תא לחיו / ורוס <
 לתהכ וב ולתהיו ./ וילמ לכ א ּוזָב , איהה ריעה ילודג ךא . ודוה ץראל השרחה <
 םשיו / ותדלומ ריעב ותמזמ הרצבנ יכ ותוארב יהיו , (רעמרָאווש) ללוש שיאב |
 תודוא לע ובבל ירקה תא וינפל םשיו , לאגומרופ ךלמ ,ינשה ןאהַאי לֶא וינפ תא <
 רוס ומירעה ; ודופ ישנאלו ךלמהל וירתסמ ועבנ רשאכ ךא .. הזה .לודגה רברה +
 , םהינפל הותה רשא איהה ךררב םי תוהרא רובעל טיש תוינא רתפב וחלשיו ט
 , ןהה תוינאה לע רשא לבוזה בר םנמא .םהישעמ תא ומילעה םובמולאק יניעמו

 וירבד לכו / סובמולאק יפ הָצְפִי לבה יכ טילחיו ; םיטעמ םימי ירחא םקיר בש
 ,ויצעוי ימכחו ןאהַאי וב דגְּב רשא דגְּבה לע ראמ טובמולאקל רחיו ,-- חור אשי
 ךלמ איהה ץראב ,.דרפמ ץרא לא (1484 ר'מר א'ה) תנשב ךליו וילגר תא אשיו
 ךלמהו . איליטסַאקב ותשא (אללעבַאזיא) לבזיאו ,ָאינָאגַאראב דנא נידרעפ זא |
 , ודי תא ךומהל םרי הרצק רוצק , סובמולאק ירברל םהינוא ומה יכ ףא הכלמהו |
 רוע וערי אלו - , (טכַאמעעז) םָי לח םידרפסהל דוע היה אל איהה תעב יכ ןעי |

 טע המחלמ תואלמ רוע ויה םהירי םג ,  ץראה .ירקחממו םיה תוכילהמ הברה |
 זזי תא ךומתל אצומ ףסכל םהל היה אלו , תימוררה ררפסב (118וג08) ןעריומה |
 אושל יכ ותוארבו , דרפסב סובמולאק המהמתה תופוצר םינש שמח ..סובמולאק |
 לודג שיא דרפס ינהכמ רחא ךא ,.אינאטירב ץרא לא תכלל ושפנ תא היה ,רקש ||
 . ררפסב רושע וא םימי רוע תֶבָשְל וינפ תא הלח , הכלמה לבזיא יניעב רבבנו ||
 . רואל ותוקת אצי םינש שלש תופוכתלו איהה ץראב רוע רַצעִהְל סובמולאק לאויו |
 לכו ּהָתיִלָחְו ָּיִדְע תא תתל הלווה לבזיאו  םידרפסה ידיב זא ולפנ ןעריומה יב |
 תורצואה רשו ,  רישע שיא התוא הולי רשא ףסכה רעב ןוברעל תובומה הינבא |

 ףלאמ רתוי , ורשעו ונוה לכ תא הל הלה , אלעגנאטנָאס ומשו אינָאגַארַאב רשא |

 לע איצוהל הכלמה הברנ אוהה ףסכה תאו . (ןעטַאקוד) בהו ילכש תואמ עבשו |
 םוי רשע העבשב (1492 ב'גר א'ה) תנשב . -- סובמולאק תבשחמ תֶא רואל ודו
 וב בותכו סובמולאקל (גַארטרעפ) .תירב רפס הכלמהו ךלמה ןתנ , לירפא שדחל
 הנשמלו ,ויעסמב הֶלגְי רשא םימיה לכב (לַאריִמרַא) םיה רשל ותוא םינתונ םה יב

 ול הקיםג / האלהו םויהמ אצמי רשא םייאהו תוצראה לכב (גינָאקרעטנוא) ךלמל
 \ רהא וינבל םג היהי אוהה רובכה לכו , (* ןהה תוצראה תואובה לבמ .רשעמ

 . -- םומיה ל

 מ

 בבל |
 רשא הגילאראק םורד אוה ( "= ה"'נרת א'ד) תנשב דנאלנערגמ ינאמראגה ףייל שיאה הילא
 , -- ./ /תינופצה קירש
 ומשו ידוהי שיא םג היה , לודגה ועסמב סובמולווק תרבהב וחרא רשא םישנאה ןיב (* 0

 לע זא הלע אל יב , תיברעו תימרא ןושל םג תירבע תפש בטיח ערי רשא סערראט עד סיאול



 נ יכ דע דאמ האלפנ הרובגב רואל ואיצוה הזה דבכה רבדה תאו , היוטנ
 פוחתת רשא הבירמה םג . םלועמ םשה ישנא םדקה ימי ירובגל םתוא תומדֶל
 אמָאג עד אקסאוו יכ , העושיל םיזיגוטרָאפהל התיה , ודוה ץרא יאישנ ןיב וא

 , (69%מ) ןיחַאק איִשְנ סע םיחא תירב ותרכ (* לָארבַאְק (88ןז84]) םג |
 ינש רוע ואילפה םהמ דוע רתויו .. ּוהּוחַצִנַנ ַאטוקלאק ךלמ ןירָאמָאס םע ומחליו
 .אדיימלַא עד אקםיצנארפ :םה אלה , איהה תעב תושעל םישנא
 (1פוףוטפזיףטפ) ק רע ק ו ב ל אר , בבלנה שיאו רובכה (זפהט1800 8- .41₪6168)
 םינויהכ) םימעה לכ יניעל תעדל וארֶה םהו , םירובגב חור ץימאו ליחה שיא
 ץרא תא םיבהואה חכ ירובג ליח ישנאמ הרבח ךא םא הנטק הנחמ םג יכ (םינָפל
 ינבמ תאזכ הנטק הנחמ ,ץראב םש םהל תושעל םיפאושו םימתבו תמאב םתדלומ
 . דומעלו חרזמה ראב םיצירע םילשומ לע דימת רבגתהל הדי לֶאל שי אפורייא
 , -- םימוצעהו םיברה םליח ישנא יפלא תובבר לו טעָמ יִתְמַּב

 < < (0פזו9ו0ק8 001טנמפ6) םוכמולאק ףאטסירכ ידי לע השרחה ץרא תולג (
 דובכ םֶש םהל ושעיו תושדח תוצרא ואצמ רשא םיזינוטרָאפה 8% 1.

 אוהה רודה ילודג תובלב האנק חור וררועיו ּוריִעָה , אפורייא תוצרא לכב הלהתו
 םלָּבמ רתוי . םה םג תושדח תוצרא אוצמלו תוינאב םיה תדרל םתא תורחתהל
 | .סובמולאק ףאטסירפ םשב בגשמל עדונה הבברמ לוגד שיא בלב האנק חור וריעה
 . ןתויהבו - (66ם₪ב) א'ונעג ריעב (1498) ח'צק א'ה תנשב דלונ הזה הלענה שיאה
 , תוינאב םיה יררוי תוכילה ישרש לע תוקחתהל ושפנ הקשְח ןטק רענ רוע
 תוצראה ירקחמ תא וינפתב ףוסאיו , וצפחל תושורדה תועידיה תותלר לע רוקשיו
 , (עימָאנָארטסא) םהיאבצו םימשה תוקח תעידי תא , (עיפארגאעג) ןהיתונוכתו
 ובבל בחורבו , (ןענכייצ) רויצה תכאלמ תאו (טסנוקסעמ) הרירמה תמכח תא
 עוסנו ךולה עסי םא ורוה ץרא לא םִּיַב השרח ךררו ביִהָנ אוצמל המזמ בַשָח
 םינומרקה ורפס רשא הטלע ילפרעב םיטּול םירופס . -- תיברעמ תאפל םירשימב
 ינב יניעמ תוינומדק םינשב דוע םלענ רשא יִטְנַאלְטַאָה םיב לודג יא תורוא לע
 תודוא םימי תוחרָא ירבוע ודינה רשא חור יפנכ לע תודסונ תורָנה םג , םדאה
 :ושפנומ, ויתודג לכ לע ועה ּונּויִמְר תא ּואלִמ , (** תועדונ יתלבו תואלפנ תוצרא

 הפסכנ
 םיויגוטראפהל התוא ןתיו 1500 ₪ר א'ה תנשב ןעיליזארב תא אצמ ו

 * , , ס

 .ץרא אצמת יטנאלשאה םיל רבעמ יכ םילודג םימכח ונומאה םימודק תורודב דוע 5
 םג , תוינאב םיה ידרוי לכ יניעמ המלענו היתולגעמ וענ םימיה תוברב רשא םידי תבחר
 -יכ רעשמו סיטְנאלטא יאה רבד תא (וצר ייס יעישת רפס) סואעמיט ורפסב ריכזי ןאטאלפ
 .ותמכת ירפסב רבדי רסיק סונאירדא רוד ןב ןאילעא סכתהו , רחי אקירפאו איזאמ אוה לודג
 | , ונל םיעודיה ץראה יקיח תשלשב ולדגל ךורע ןיא רשא ץראה רודכב יעיבר קלח רבד לע
 .סוטנאטקאל םימכחה ואצמ יכ דע ו"גהפסל תיעיברה האמה ימיב דאמ הצרפג תאוה הערהו
 .תגאטראק ילבוח םג , רברה רקש יכ חיכוהל תביוחמ םשפנ תא תירצונה תד ירומ סוניטסוגיואז
 .תוערה חכב ןיא תאז לכבו . הבר ץרא ערתשת םולוקריה ידומעל רבעמ יכ ונימאה םיה יערוי
 ריב ןיא רשא ירחא , אקירעמא ץראמ הרורב העירי םינומדקה וערי םא רושימב חיכוהל ןהה
 וא קלח לע וא הללכב אקירעמא לע רורבב תשחיתמה תדחוימ הנובתו ןמאנ תוא םדק ימימ
 רשא רנאליוו יאה יב חיכוי ימו . םה הרעשה ירבר ךא היתודוא לע םהירבד לכו , היקלחמ



 ל

 א'ה תנשב ,  תיחרזמה ּודוה לא םיה ךרד עיגהלו התוא בוסל תימורדה אקירפא =
 םשב עדונה בל ץימאו םכח שיא איהה אקירפא ןרק לא עיגה (1486) זמר

 , וילגרב רשא ליחה ישנא ךא 88( ז180] מט 2182) |'א'ד סּואָאמָאלֶאהטראב |
 םיִרעָק םילג ןיב ארונהו לודגה םיב האלה ותא רובעל ּונאָמִיַו תררוס ףתכ ול ונתַנ
 יכ  םלועמ םש רבע אל רידא יִצְו , טיש ינָא וב הכלה אל רשא תמ יִרְבְשמּו <
 תימורדה ןרק תוביבס םי תולוצמ ריסכ וחיתרַה דאמ תוארונ תופוסו תולודג תורעס |
 / 0 'סמ) ןאבאסיל ריעל בושל יד םּואָאמָאלֶאהטראב ץחלנ ןכ לעו איהה |
 . (גריבעגרָאּפ סעשימריטש) ישע רה רֶצמִי : םשב איהה ןרקה תא ארקיו <
 0 רה רָצַמִי ? םשב הל ארק ,איהה הרושבה תא ועמשכ ינשה ןָאהַאי ךלמה י
 תלחות שי התע יכ ורטָאב , (גנונפפאה ןעטוג רעד גריבעגראפ סאר) - יהבוטה ,
 אוהה םשה ראשנ קרצבו , תיחרזמ ורוהל ךרדה תא אוהה םיב אוצמל הוקתו <
 ןכ ירחא הנש םירשעכ רואל האצי אוהה םמורמה ךלמה תוקת יכ ןעי , םלועל =
 שיא תרוקפ תחת םיב תוינא עברא (142571891) לודגה לאונמע ךלטה חולשב <
 אוצמל (/400 66 6ג₪88) א אג עד אקס אוו םשב ערוגה בבל םֶכָחְו ליח |

 רבע סוילוי שדחל ינימשב (1497) ז'גר א'ה תנשב יכ . תיחרזמ ורותל ךרדה תא
 רעבמעוואנ שדחב ועיגיו טיש תוינאב םי תוחרא וישנא םע אוהה בבלנה שיאה

 םיִרּמַה תוינאו ,ןָע תומוצעת לכב זא ורעָס תוארונ תורעסו ,הוקתה רה רצמ לא +
 ראמ ופצקתה םיחלמהו . םירידא םימב ָרָפעְּכ לולצלו עגר לכב רַבָשַהְל ובשח |
 תומל ףִרַת רשא לע םיה לא וליטהל תובר םימעפ ושקביו מאג עד .אקסַאוו לע |
 ישקבמ ןואָשִמּו תחש יִרְבְשַמִמ עז אלו תֶח אל אוהה אלפנה שיאה ךא ..םשפנ =

 אלמ ודובכב אוהו , וינפמ וצרפתה רשא םיחלמה תא םיקיוב רופאל וציו , ושפנ <
 תא בוסל חילצה ןכבו , ויפכ תונובתב תוינאה תא גָהְניַו לבוחה בר ,םוקמ תא |

 בלב רובעל ובל תא דוע ברע אל תאז לכבו ,עגפו ןיסָא לכ ילב הוקתה רה רַצַמ
 םי ינפ לע רבע םשמו , תיחרומה אקירפא ףוח תא רובע ליאוה קר , ארונה םיה
 לא עיגה (1498) ח'נר א'ה תנשבו , ראבָאלַאמ ףוח לא (ןַאעַצֶא רעשידניא) ודוה
 תא אוצמל הזה לודנה שיאה חילצה ןכ יכ הנה .. (08180₪()- טוקילאק ףוח |

 .. תותרזמ ודוהל .ךרדה
 , אטוקלאקב זא ובשי רשא (רענַארָאמהַאמ) םירמחמה ךא 8 0 ן

 דאמ ואנש םה יכ . (84001ם) .ן'רָאמַאפ ךלמה ינפל םיזיגוטרָאּפה תא ונישלה
 ודוה ץרא רתסמ תא םהילא ובסי ןפ םיזיגוטרַאּפהב םניע הרצ םג , םירצונה תא =
 םינישלמהל ונזא הטה ןירָאמאס ךלמהו . -- םהיריב קר היה םהה םימיה דע רשא |
 תָבָש םֶנֶתִנ אלו , ודימ ותכלממ תא עורקל ואב םיזיגוטראפה יכ ןימאיו / םהה
 עורזבו הקזח דיב תיחרזמ ודוהב ָתֶאָהְלּו וב םחלהל ורכמתה םה ךא ,  וצראב 1
 היומנ /

 םי לא הבורק | , איאט רהנ לע  לאגומראפב הריבה ריע (אאבסיל)  ןאבאסיל (* /|
 תורוצכה היתומוח וסרהנ ו'טקת תגשב ץראה שערב ךא , הרוצב ריע התיה םיגפלו , יטנאלשאה /
 תומה רפעמ הרעגתה ,ץראה טיקשהבו :, םידחא הלפמ ייעו דחא רעש םא יכ הב וראשנ אלפ ' |
 . רוע תאש רתיב הירוענ רשנכ שרחתה 1
 5. (ג"ה ע"יר) 4



 כ ב

 יה ןעיראנאק ייא יבשוי . ןשככה ןשעכ ונשע הלעי דעל רשאו קיפ םשב ץדונה
 ןכ ירחא . םיִזְע תורוע םהידגבו , רפע תולחמבו םירוצ תורעמב וצבר , םיארפ
 -ענירג פאד) קוריה רה .רצמ תאו (* ןעַרֶאצַא ייא תא םג  םיזינוטרופה ואצמ
 :ףוח תא ואצמ (146:) ב'כר א'ה תנשב . , םירמת ירעיב הסכמה .(גריבעגרא5
 תקבא ואצמ םש + (816ז8 19009) ענָאעל ארעיזל תימורד , הנוילעה אעניאוג
 םג , יממוג םשב ארקנה ףרשּו (ןייבטנעפלע) ןש םג , בורל (ביומשרלאג) בהז
 אפורייא ינב םתוא ורכמ ןכ ירחא רשא (ןערענענ) םישוכה תא הנושארל םש ואר
 ןימ תפרחל (לערנָאהנעּפַאלקש) םהה םרא שפנב רחסמ ושעיו. םלוע ירבעל
 ָאְטרָאּפ יִאְכ םהה םייאהו תוצראה לכו . ..,אָפורייא .ינכל םלוע ןוארדלו ישונאה
 יפ לע םיזיגוטרופה ואצמ , תואסרפ תואמ שמח וליכי רשא אעניאוג דע אטנַאז
 ,תורוצנו תושרח תולגל ותעד בחורו ובבל קשח יפ לעו לאנוטרַאּפ ךלט ןב ךירנייה
 אוה םג ובבל תבדנו ושפנ לָרג תא הארה אמורב רשא (טספאפ) תדה אישנו
 םויהמ דוע ואצמי רשאו םיזינוטרופה ואצמ.רשא םהה םייאהו תוצראה תא ןתיו

 הלחנו קלח רתאל ןיאו םלוע תזוחאל םיזינוטרופהל , וחוה ץרא דע האלהו אוהה |
 ץראה טספאפהל יכ םילָאטָאקה םירצונה לכ ונימאה .םהה םימיב יכ:-- םהב
 - ךלמ לכ םירי אל וידעלבמו ,ץראב םיהלאה םוקַמ תא אלממ אוה יכיןעי , האולמו
 םברחב וחקל רשא תוצראה תא םהל תַשְרְל וילגר תאו וירי תא טילשו בר
 ךלמה .1 -- םתניבו םתמכחב קר ואצמ רשא .תוצראה תא םג המו , םתשקבו
 תוצרא תולגל ץֶמא דוע ףיסוה .(1481--1499 ה'נר -א'מר א'ה) : ינשה ןאהְי
 ווע ןואג תא הנושארל עינכה הזה ךלמה . . (**.םיקוחר םָי :ייַאָו תושדח
 | םיחרזאה בצמ תראפת תאו הכולמה זּוזע תא דובְכב םירהו םישקה םיתרפאה
 | רוע אוצמל שפנ ילעבו םי יערוי בל ישנא חלש ןכ ירחאו , (דנאטשרעגריב)
 . אוה יכ / ךירנייהמ םג תושעל לידגהו ליבשמ ויכרר לכב יהיו ,  תושרח תוצרא
 | ביזכהל / האלהו =( הושמה וקמ רובעלו זע רזאתהל וישנא לע רקפ
 | לכ תא שמשה טהְלי םש יכ איהה תעה דע ונימאה רשא ןומהה תנומא תא הוב
 האלהו הושמה וקמ רובעל ּוניִהְיַו ותדוקפ תא ורמש םהה םישנאהו , -- וילא ברקה
 | ןרק גישהל םהל ןָבְתִי יכ בל ימכח לכ ּווק.ואו , תואסרפ  תואמ שלש ךרעב

 ,יותורהוו
 יקי 3%

. 1 

 | ,אק רעמא ןיבו אקירפא ןיב יטנאלטאה םיב םה .(ןלעוניאפטביבאה וא)-ןעראצא:ייִא (*
 | ירומיה שא י"ע .ודלונ רשא םירה יסכור םיא"מ םהו ,  לאגוטרופמ תואסרפ 180 םיק וחרז
 ' םזטו חצ סריואו , םיירופו םיכורב םי;מע םג םהל םיפוקז םיפוחו (גנורפשרוא ןעשינאקלואוו)
 | 'שס ' , איראמ 'טכ , לאיאפ , אקיפ ,  ארייצערט , לערגימ 'טס : םייא העשת םהו . ראמ
 0 . אפראג , סעראלפ , אזאיצארג עגראי

 :םייא תוצרא אזצמלו םימי תוחרא רוחל םב רהביו םירוהיה תא בהא היח ךלמה (**
 = ןויערה תא ךלמה בלב וריעה אגעמאל ער יסוי 'רו איאב עד םהרבא 'ר םידוהי ינש . םישרח
 : םתירי תא אלמ אוה) , םירתה ישכא הב וכלי רשא ךרדה תא והורוה םג , אקירפא תא בוסל
 = תמכחב לודג םכח היה ,הזה ךלמה אפור ףמוו 'ר , תושרח תוצרא תולגל םודאה םי ךרר .רובעל
 = םיבכוכה הבוג ד-ומ ילכ תא ןקתל ליכשה , סיאהעב םכחהו אגירדאר םכחה םע אוהו : , הנוכתה
 - וכו ינופצה טהמ רזעב םג הזה ילכה יפ לעו , םיה יררויל ךרד הרומ תווהל .(םויבאלארטסא)
 <> סובמולאק ריב הזה ילכה היה ולו , הושמה וק ןמ סוקמו םוקמ לכ קחרמ ליבגהל םיה ירבוע
 = םוקטה לא בושל ותביתג אצמי אלו ועסמב העתי ןפ דחפ ילבמ לודגה םיִב רובעל לוכי זא יכ
 3 / ,-- םשמ אצי רשא
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 עיִרְתַו וזע הכרֶר הלכשההו , סופדה תכאלמ ירי לע אפורייא יבש לע החנ רש
 לכב ןילימיסקַאמ רסיקה ידי וננוכ רשא םיצרה יתב םג . -- תרק ימורמ יִּפַג ל
 יב  תוצראה לכב הלכשהה רַנ תא תולעהל ליעוהלו רזעל ויה , זנכשא ץרא ירע

 םיליבשמהו םימכחה םג ,הנירמל הנורממו ריעל ריעמ הלכשהה ירפס ּופע םהידי '
 תמבח יִאָמְצ לכל  םתמכתמ עיפשהל  ץרא .יקחרמל לק הרהמ .עוסנל .ולכו
 .- הנכת יבָאה
 + תיחרומ .ודוהל ךרדה "תג |

 בקעמה תוצראל התלְכרמו ודוה ץרא תֶרּוחְס העיגה םיניבה ימיב 8 4%

 ןתוא ואיבה רמחמ תד .ולעב רתיו םיאיברעה יכ / דאמ תודבכו תולקלקע תוחראב |
 םדימ ןתוא ונק (ןעזעונעג) םיזעונעגה םג (רענַאיצענעוו) םינאיצענעווהו , ורוהמ
 םיה עפונ ךירגייה ןָאהַאי ךלמה ןב ךירנייה בשח ןכ לע , ברעמה ץראב םורכמיו

 1460. 2" אה לקהל .תיחרזמה ודוה לא ךרד םֶּיַב אוצמל תובשחמ לֶאגומרופמ | |

 ןובנו םכח שיא היה. ךירנייה  ."אפורייאב ולובג תא ביחרהלו רוחסמה תא הוב |
 ורוהל ךרדה תא אוצמל ויה ויניעמ לכו , תערו המכה שורדל ויתונש תא שידקוו
 ינש.םשארבו איהה ךרדה תא אוצמלו שקבל םָי יעדוי םיִרְת חלשיו , תיחרזמ |
 וחיטבה רשא , אפ ןאטסירטו ,אקרַאצ ץעלַאצנָאג םה אלה / בל יצימא םיִריִבָא |
 יררוי . םישקבמ םה רשא תא ואצמי רשא דע םצראל ובושי אל יכ הנמאנ ותוא |

 ארקנה ןטקה יִאָה תא 1418 ח'עק א'ה תנשב ואצמיו םעסמב וחילצה םהה םי |
 עורזל םימרוכו םיִרְּבִא םש חלש ךירנייהו + (20ז09 88ת60) אטנאז אטרָאפ םשב

 יאה לע ערז תויחל םש חלש תונוש תויחו תומהב םג , םימרכ עומנלו תודש םש

 אצמ (1490) פ'ק א'ה תנשבו . -- םיריבכ אל םימיב םש וברו ורפ םהו , אוהה
 / .םידו בחרו לודג רעי היה םשו . (180078) .(* ארעראמ יא תא ץעלַאצנָאג
 תלשל ץיעלאצנאג וציו , תואטרפ עבראמ רתוי ובחרו תואסרפ הרשע הנומש וכרא
 ךירנייהו ,תופוצר םינש עבש איהה שאה הַרְעָּב םיבר תרבד יפלו ,שאב רעיה תא
 תורעיו , ןרעפוצ יִאָה ינפגמ קרוש ּוהָעַטיִו , םימרוכו םירכא אוהה יאב םג בישוה |
 םילולה ירפ ושעיו וחילצה םהה םיעיטנהו ;  איליציס יִאָמ (רהָאררעקוצ) שבד
 אבוי ארערַאמ ןיימו / םשמ אבה רעקוצה דאמ ללֶמ םויה דעו , ראמ דאמב |

 רשא ברה ןייה תלוז  (רעססָאּפ) תויבח ףלא םישלש הנש הנש אפורייא ץראל \
 .םירתה ישנא ואצמ ןכ ירחא . תיברעמ ודוהלו תיחרזמ ודוהל הנש לכב םשמ לָבּו
 תתורודב רבכ ועדונ רשא ., (** ןלעזניא עשירַאנאק איר) ןעיראנַאק ייא תא םהה
 :םהמ םיבר םייא לע . 6 עבילקילג איר) םירשָאמה םייאה םשב םימורק
 שא קרויה רה םש האגתי רשא אפירענעט יִאְּב םג המו , הפרש יה 0

 עדונה

 םש ואצמ רשא םיברה םיצעה ללגבו , יטנאלטא םיב (ארעיידאמ) ארעדאמ (* |
 םיזיגוטרופה . (לעזניא ץלאה) םיצע :יא,, אוה וגורתפ רשא הזה םשב ותוא וארק , םיזיגוטרופה
 תונשב יאה יבשוי תומצע תא ואצמ תובר תורעמב ךא , עשוי ילכמ םמש הזח יאה תא ואצמ

 . א ורבקנ רשאכ .םיוע תורועב תופלועמ ויה ןהה תומצעהו , םי
 , תיברעמה אקירפא ףוח לע םילודג השמחו םינטק םייא השמח םה ןעיראנאק יא (**

| 
/ 



 ו ימי רַתְבַמ תא שידקה אוה יכ / שפנ ןובאדו בל תנגכמ 4668 זו'כר א'ה
 ווה רובעבל ,ושפנ תעיגיב שכר רשא ושוכרו ונוה לכו ונואו וחכ תישאר תאו
 ה רשאכו , םלוע רואל איִצְמַה רשא הבגשנהו האלפנה האצמהה תא רואל
 יומוי  ישק ןץ'חלב רָדוקְו םיכשח ךלה אוהו , ועיגי םירז ּוָּב , וריב וצפה
 "םגו , יח לכ יניעמ תאזה האלפנה האצמהה תא טסיופ ריתסה הנושארב הנהו
 רעטעפ רינסה /  וסופד תיב ירפס תא רוכמל תוקוחר םירעב עסנ רשא תעב
 םיִאְלְכ יתבבכ סופדה תיבמ םֶאְלְכיַו , רדחב רֶדְח הכאלמה ישוע תא רפפ:ש
 לוכי אל תאז לכב ךא ,  רחא שיאל הזה םומכה דופה תו לי ילבל םימיה לכ
 תנשב יכ .  לכ יניעל התלגנ ןכ ירחאו / םיטעמ םימי םא יכ ורוס תא ריתסהל
 רשאכו / והערמ ףלָאדַא ןיבו רעמעיד ןומגהה ןיב המחלמ התיה 1469 .ב'כר א'ה
 ותרב ריעה יבשותמ םיברו , אוהה סופדה תיב םג סרהנ , ץנייאמ ריע הרכלנ
 סופדה תוכמ הכאלמה ילעב תיברמ םג ,  הער ברחמ םשפנ תא טָלָמְל הנממ
 / תפרצ ץראבו אילטיא ץראב , ונכשא ץראב וטמושיו ץ תורחא םירעל וחרב אוהה
 < ןוחסי תוטעמ םינש ירחאו \ , רדהו רובכ ואצמ םלגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו
 דועו ץנעראלפ , גידענעוו :/ המור , גרעבנערינ , = גרובסניוא ריעב 'טופר יתב
 ' הָטָשפִתה , םהה םופדה יתבמ ואצי רשא המכחה ירפס ידי לע = .:(* תובר םירע
 תוצרא לכב זא ץֶבְר רשא תולכפה ןנע תא ן'פֶּתַו תונירמהו םירעה לכב הלכשהה
 - ייולבִמ ריינה תכאלמ תא רודה ימכת ואיצמה רשא תעמ רוע רתויו ץ אפורייא
 (טנעמאנרעפ) ליוגה תחת (לָאוומיוב) .ןפנ רמצ תוכחס ייולבִמּו (ןענייל) םידבה
 ויה האלהו אוהה םויהמ . -- םירפסה לכ וילע וספדנ םהה םימיה דע השא רקיה
 רשא המכחה ירפס תא טעמ ריחמב וגישה יכ '/ המכח ישפות םעה תל ינב םג
 יריב קר ואב אלו , םהיריחמב םיקיתעמה ּוּבְרַה םיבותכב דוע םתויהב \ םיִנָפל
 רשא םינהכה ואר רשאכ יהוו .  == לבת תונונעת יפדורו רָפסַמַה יִתַמ םע ירישע
 לכ לע היפנכ השרפ הלכשחה חור יכ , תובר םירע דועו ץנייאמ . , ןלָאק ריעב
 תלכשהה הסכת ןפ הל המכחתנ הבה : ורמאיו םהיניעב רבדה עריו ,אפורייא יספא
 םיקהל ודחי בל וצעיתיו ,  ונדובכ אצומו ונמהל תנעשמ הנומאהו תדה ןיע תא
 = רי לע רואל ואצי רשא םישדהה םירפסה לכ לע (ןערָאזנעצ) םירקבמו םירקוח
 = וחבחמ תובשהמ רשא רפס לכ םיפדהל ןוישר ונתי אל םהה םירקבמהו , סופדה
 / אשישנ םג וררועתה \ןכ 'ירחאו --  םהיברדכ אל ויכרדו , םינהבה תובשהמכ אל
 | השא ריעו ריע לכב הלאכ םירקבמ ומיקיו (עטסּפָאּפ) אמורב רשא תירצונה תדה
 = שדחה חורה תא אולַכְל םדי לאל התיה אל תאז לכב ךא , סופד תיב הב אָצִמי
 רשא זו | הר

 וי םסופר יתבמו , םירוהיה ידי לע הנושארל סופדה ןוזח ץרפנ אפורייא .תימורדב (*
 *.םיקסופה ירפסו ךומלתה ירפס תלוז תואופר יִרפְסו םימיה ירבד ירפס ,םירקיו םיבר םירפס רואל
 +1 ה: ד"מר א"ה נקב, קיווה ידוהי שיא סיקה אניצנוש ומשו רנאליאמב ןטק רפבב

 וו. םיפיב םופדה .תכאלמ סגל םירמועה םיבר םורפס רואל םש ואצי - 1:50 נר  תנש דע

 | םירוהי ינש .ידי לע ןווו- ריעל סופדה תכאלמ האבוה ו"טה האמ עצמאב . סויה דע
 םירוהיה .זמיקה םילאעמשיה תוצראב םג . ךענסויוו אהטיראגאמ םשב םינובמה .םיגובנו

 ואזה הרקיה הכאלמה תא םילאעמשיה דוע .ועדי פרטב ךרע ירקי ,םיבר םירָפִס .וטיפרה) סופד
 זה . םדאה יגב לכל הבוט ברז



 םופד תא םג איצמהל : שדח ןויער וברקב רעה הזה רבדהו , (ןלעפַאטצלָאה)
 רבהיו םלדגב םיוש (ןעבַאטשכוב) תותוא .תונומת ץע יסיפכמ בוצקיו , םירפסה |

 הנוכמ ידי לע םקיבריו , ּויָדְּב סהינפ תא ריחשיו , תומלש תּובתו תולמְל םתוא =
 גרובסארטש ריעב םלוא . -- וריב חילצה וצפח יכ ותוארב ראמ חמשיו ,ןוילגה לע
 בָשִיַו ./ ףסכ רסחמ הנעמל הזה בגשנה לעפמה תא איצוהל ודי הרצק רוצק <
 ףסכ ףרוצ רישע שיאל עדותה םשו , (1446 זר א'ה) תנשב ותדלומ ריע ץנייאמל =
 איצוהל ףסכ יד ול ןתנ אוהו = / (* קב טסיופ וא טסופ ומשו (רימשדלַאנ) <
 םירוסחמה לכ םע םופד תיב הל וננוכיו ודחי תירב ותרכיו , רואל ובל יכרעמ.תא =
 םתכאלמב לבת יבשוי תא אילפהל ולחה 1450 י"ר א"ה תנשבו .,ול ורפחי רשא =
 טסיולו . םהה םימיה דעו ץראה דַסְוה םוימל התארג אל רשא האלפנהו הבגשנה =
 (0(10ז רעפפָאש רעטעפ ומשו םכח שיא רועו , ויחא בקעי. תא .רזעל ול חקל |

 ראמ זא השורד התיה רשא הכאלמ , הביתכה תכאלמב ריהמ רפוס .801000%0ש)
 שיא בתכ רשא תינבתה יפ לע סופדה תויתוא לכ ושענ וא יכ ןעָי ,סופדה ץפַחִל <
 לידגחל ףיסוה רעפ5ָאש רעטעפ שיאה הוו . -- הביתכה תכאלמב ריהמ רפוכ |
 טסיופו גרעבנעטטוג ולמע רשא תחת יכ , הרידאהלו סופדה תכאלמ .תא רוע |
 איצמה , םיפכ עיגיב תחאו תתא לכ .בוצקלו הדבל תואו תוא לכ ררשב ראתל |
 תחא םעפב הנאצת הבר העיגיו למע ילב רשא תויתואה תקיצי תכאלמ .תא אוה |

 תנשבו .  -- הזה םויה דע .ונדיב אוה רשאכ בר רפסמב תונושו תובר תויתוא
 רשא תויכתמה ינימ תא רעפפָאש רעטעפ םג טסיופ איצמה 1452 ב"יר איה |

 רוחשו םיִּפ ןימ .רעפפָאש רעטעפ איצמה ןכ ירחאו . -- תויתואה תקיציל וחלצי
 סופד תיב ךלה ןכבו , סופהה תכאלמל דאמ חלצי רשא (עצרַאוושרעקקורדלוב)
 היה גרעבנעטטוג לרוג יכ ספא .-- אילפהל רע .דאמ לודגו ךולה גרעבנעטטונ

 אל אוה םג יכ , האולמו ץראל םתמכח רואב ּוריִאָה רשא הלגס ישנא .לב לרוגכ |
 תיִּבְרַמַה תא וב הָשְנ טסיופ יכ ,ויפכ עיגי ירפמ לכָא אלו ,ותמכת דעב רָכָש האר | |

 טפשמל ושיִנַה ,ול םֶלָשְל ורי הָנִשִה אל רשאכו , הלחתב ול ןתנ רשא ףסכהמ
 תויתואה לכ םע סופרה תיב לכ יכ רֶמִא ּורַזג םהו , ץנייאמ ריע יטפוש ינפל
 קֶלח ןיא גרעבנעטטוגלו , םלועה רע טסיופ ףסכ תַנקַמ םה . , וב רשא םילכהו
 רעטעפ ריבו טסיופ דיב קר סופדה היה האלהו אוהה םויהמו . -- םהב הלחנו |

 תנשב תמ גרעבנעטטונו , -- השאל ותב תא טסיופ ול ןתנ רשא רעפפָאש
 א'ה | :

 תביתכ רבדב לודג קזנ םהל השע רשא לע ותומטשיו טסיופב ואגק םירצונה יגהכ (* |
 ןמשה םעו אוה ףשכמ יכ הבד וילע ואיצוה ןכ לעו , וסופד תיב ידי לע םהמ ענמ רשא םירפסה =

 האמ תירחאב רשאו טסיופ סשב אוה םג ארקנ רשא רחא שיאב ותוא ופילחה םעה ינבו , ודוכ

 ןטשה םע תירב טסיופ תרכ םעה תדגה יפל . םיניע יזחוא תכאלטו םיגהמה תמכחל רכמתה ו"טה
 רפס רואל אצי 1:3 + ריצקת תנשב . ושפנ תא ןטשה ףרט הנורחאלו , תולודג תואלפנ שעיו
 תרגהה תא וביחרה םיררושמהו םיצילמה . ויתולילע לכו וייח תורוק וב רפוסי רשא טסיופ ייח |

 ןירחאו , ויתודוא לע תימארד הריש הנושארל רבח עהטאג זנכשא יצילמ שארו , טסיופ תודוא
 .םירובג ריש איהה הרגההמ ושע איונעלו ןייטששכעב םימכחתו ; עבבארגו ןאסרעגנילק םיצילמה |
 תועבשה ובו , טסיופ םש לע ארקנה רפס רואל אצי 155 ג"פקת תנשו 1:0  ב'סקת תנשב ||
 םא יכ טסיופ השעט ונניא אוה ךא , תותורהו םירשה תא עינכהל םירתסנ םירומל םג םישחלו |
 . רתואט רבחמ ירי השעמ |

 ו



 ולגנ האלהו אוהה םויהמו , תוינאב םיה ידרויל דאמ ליעוהל איהה הלוגסה
 הרה אל ינופצה טחמ ירעלב יכ , תישארבמש תורתסנ ןומהו םלוע יזר הדי
 עו םישדח םייא אוצמלו םימי תוחרא רובעל זוע םשפנב םיה יערוי םיִרְּתַה
 ןוכיתה םי ףוחמ קיחרהל םבל תא םיחלמה וברע אל םההיםימיה רע יכ ןעי . שרח
 - וימימבו ךרד לודגה םיב םג ונתנ ינופצה טהמ תרזעב קרו , םיה בל לא האלהו
 םּורעש אל רשא רפסמ ןיא דע תואלפנו רקח ןיא דע תולודג ּולִַָו הביתנ םיועה
 תועד , הרומה קבא תאצמה תורוא לע . -- םלוע תומימ םכת לכ בבל ישרומ
 / םיזעניחה וערי תוינומדק םינשב דוע יכ םירמוא םיבר , םירקוחה יב תונוש
 , אפורייא ישנאל רוע העדונ םרטב אוהה קבאה תלועפ תא םיאיברעהו םידוהה
 םיזנכשאה ינהכמ דחא היה אוהה קבאה תא איצמה רשא ןושארה יכ םירמוא םיברו
 ףונב (* גרעביירפ ריע רילי (13% ד'מק א'ד) ץראווש דלאהטרע ב ומשו
 ינב ולחח הרשע עבראה האמ עצמאב קר יכ הנמאנ ונערי תאז ךא . יוגזיירב
 םהה םימיה ינפלו , ברק םויב םהיביוא תא םֶתוצַהְּב הרומ קבאב תוריל אפורייא
 ידרוי תוכילה תא הבוטל ינופצה טחמ הנש רשאכ הנהו . וערונ אל ויתובקע םג
 ,המחלמ ידמולמ ליחה ישנא יכרד תא בוטל הרומה קבא םג הנָש ןכ , תוינאב םיה
 דרי ,(ןע5פאווסיש) םירומה קשנ ילכב תוריל םהידי תא םחלה ישנא ורמל רשא סוימ

 , תשק ימור יקשונו םישקשק ןוירש ישבול םישרפה דובכ תינרוחא תולעמ רשע =
 = םערב ץרא םיזיגרמה םירמה קשנ ילכ לּומ ובשהנ ספאכו ןיאכ םקשנ ילכ לב יב"
 , (רעטטיר) םיריבאה תרבח םג . -- םהירצ ביבס וטהלי םהיקרב יזיזחבו ,םתרובג
 תעמ המת הפס ,ץראה לע הכרד תא התיחשהו הרהטמ רבכ התיבשה רשא
 . םהה קשנ ילעב תרובג לומ הכלה סמה םתרובגו , םירומה קשנ ילכ ולגנ רשא
 = .ליח םהל וננוכיו , חכ ירובג ליח ישנא האלהו זא :ינמ ורכש םינזורו ץרא יכלמ
 ערנעהעטש) דימת ישנא , אכצ ישנא םהל ושע הנורהאלו , (קלֶאפסופ) ילגר
 = .ילעב תוצירע תא וליפשיו עורזה ישנא ןואג תא ועינכה םנימי תרובגבו ,(ערעעה
 = ןושארה . -- .השו סמח , לזג םהיתב תא ואלמיו םברח לע ויח רשא ףורגאה
 = ןאהְצי ומשו זנכשא ינבמ רבכנ חרזא היה סופדה תכאלמ תא איצמה רשא
 . תנשבו . 1401 א'טק א'ה תנשב ץנייָאמ ריעב דלונ הזה שיאה . גרעבנעטטוג

 . בשח םש ,  (** גרובסארטש ריעב בשיו ותדלומ ריע תֶא .בזע 1430 ץ'ק א"
 = אה יכ , סופרה תכאלמ תאצמה , האלפנהו הלודגה האצמהה תא איצמיו המזמ

 = ץע תוחול לע תונוש תונומתו םירויצ ןומה 1436 ו'צק א'ה תנשמ רבכ םיפדה
 [ 0" | \ןלעפאטצלאה .

 = לגרל םאזיירד לצא ןוילעה ןייהר לילגב ןעדאב תנידמב הריבה ריע גרעביירפ (*
 == לצבמה םש לע תארקנה יוגזיירב תפנב הריבה ריע גרעביירפ התיה םינפלו , דלאווצראווש
 ו - , הכותב רשא ךאזיירב

 | , תפרצ ץראב רשא ןותחתה ןייהר לילגב סאולע תנידמב הריבה ריע גרובסארטש (**
 -תויפלתל יונב תאזה ריעב , וילע םירשג םיששז , הכותב רבוע ללא רהנ , דאמ הרוצב ריע איהו
 ימי .לבת יכחר לכב והבגל ךורע ןיא ראמ הובג לדגמ ובו , רעטסנימ םשב ארקגה ירצונ לכיה
 םירשעו שמחו  תואמ עבשכו , 10: --1%9י ש"צק א"ה--היעשת א"ד תנשמ וכרא ונינב
 1 א'טת א"ה תנשב םיזנכשאה ידימ הערקנ איהה ריעה . ומורמ דע סדאה ּוָב הלעי תולעמ
 . םיזנכשאה ידיל הבש 1811 א"לרת תנשבו , תפרצ תכלממל החפסנז



 סוגָאל א אלַא פ םשב הנוכמה ץנָאציב רפיק יעיבשה ןַאהֶאי ץמאתה
 / (תיאמורה) תיברעמה היסנכה םע  תיחרזמה תירצונ תד תיסנכ תא רבחל
 םיברעמה םירצונה וליאוי זא , דחי ןהה תויסנכה יתש הנרבחתת םא יכ ותָוקַתַּב

 םהיררוצ םינאמסאה םילאעמשיה םע םחלהל םורזעיו םיחרזמה םהיחאל עישו
 ץראל םיבר םינומגה םע (ךראירטָאפ) היסנכה יבאו רפיקה ךליו . םשפנ יעבוקו
 הנורחאלו ,םתד ינינע לע בר ןמז תיאמורה היסנכה ינהכ םע םש ּוחכותיו אילטיא
 רע ךא . תיברעמה לא תיחרזמה היסנכה תא ורבחיו ודחי בל םיחכותמה וצעונ
 ּודרָּכְתִיַו ובושיו ,איהה תורבחתה לע ןהה תויסנכה יתשמ הנומאה יזע ומחנ הרהמו
 דוע בֶסְנו בָהְר / הנחה תויסנכה יתש ןיב היה רשא בָתָרֶה ץרפהו , הנושארבב
 אלממ ןאילוי תא טספאפה חלש תאז לכב ךא . -- .הלחתבמ הברה רתי
 תדה תומחלמ תא םחלהל םבל תא תוטהל םירצונה יכלמ לכ לא (טָשנעל) ומוקמ
 ךלמ ווַאל םירַאלוו יכ . טספאפה ריב חילצה הזה ץפחהו , םילאעמשיה םע
 יונָאד רֶהְנ תא ורבע ןעגריבנעביזמ דַאינוה ללוהמח רובגהו , ןעְלֶאּפו ןראגנוא
 , ולפנו םירצונה ולשכ אנראוו תמהלמב ךא . המחלמ [ לע וכרעיו
 דירש םהמ ראשנ אל יכ דע , ראמ הארונו הלודג הכמ .םהב וכה םינאמסָאהו
 םינאמסאה יצירעו , איהה המחלמב לפנ ווָאלסידַאלוו ריעצה ךלמה םגו ., טילפו
 םהיתונחמ לכב והואשיו תינח לע והומיריו ושאר תא ותרכ ,  ותיוגב וללעתה
 . ותפונמ ךרדב תמיו הכרעמהמ סנ טספאפה םוקמ אלממ ןאילּויו -- וב הוא

 . םיניפה יִמָי יִרְבַּד ּוממ

 . הָשְדִחַה תע יִרָשַבְמ +
 תושדח תואצמה +.

 ; םירפסה סופד ..הרֶומַה קבִא . (סַאּפמָאק רער) יִנּפצַה טחמ (8

 ומק / םירצונה תריפסל הרשע שמחו הרשע עבראה האמב 8 8.
 ואיצוה םלוע תומולעתו , ךשח ינמ תוקומע ולו בל ירקח ילודג םיִמָּכתַמ םימכח
 , םתעד בחורו םתמכח בורב זא ואיצמה רשא תושדחה תואצמהה ידי לע רואל
 יבחרב עיפוה שדח רואו ,םיניבה ימיב םראה ינב תוכולהת בוטל ּונש ןהיפ לעו
 קבא , (סַאפמַאק רעד) ינופצה טחמ ןה אלה , הנהה תואצמהה . "לבתו ץרא
 הלוגפה . -- (טסנוקרעקורדכוב) םירפסה סופד תכאלמו (רעוולופסיש) הרומה |
 תאפל דימת תּונְּפל (לערַאנמענַאגאמ) ינופצה טחמב הַעְּבִמַה רשא האלפנה
 האצי אל ךא ; םינוש םימעל םיבר תורוד ינפל דוע תעדונ התיה , תינופצ
 . הרשע עבראה האמה ימי תישאר דע הילע םירדלו ץראל ריאהל םדא תלועפל |
 תלועפ 2 ןנוכיו ַאיָאיִג ַאיוואלפ ומשו בל םֶכְח יקלטיא שיא ררועתה זא יכ

 הלוגסה

 קש "לחלב ל"

 דיש"

 לש רה <"
 ל



 אוהה ץרענה רוכגה 0 ברחב תאצל והחי ורבח ןעמהַאב ץראמו םיזנכשאח ינבמ
 = .םירבח רחא שיאכ םלכו , שיא םיפלא האממ רתוי הָיִה םהה ליחה ישנא רפסמ |

 .הללוחתה הארונ המחלמו ,(יונָאד ערעטנוא איד) יונָאדה תלפש רע ואוביו ושגנתה
 - םירצונה ופגנ ילֶא פא קינ ב ךא , (4306 ו'נק א'ה) םילאעמשיהו םירצונה ןיב
 = , ברח יפל ולפנ םיבר םירובאו םיפארג םג ., םילאעמשיה ינפל דאמ הלודג הפנמ
 רשא רע םחלש ונאמ םב וקיזחה .םהיבשג ,,םילאעמשיה יריב היבשב ולפנ וא
 < ובר וה אל רשא שיא םיפלא תרשעו , םשפנ רפוכ םוצעו בר ףסכ םחל ונתנ
 | -- ץירעה טעצאיַאב תוצמב םיצירעה םילאעמשיה ידיב ּותַצְרִנ הָרָשָמַה

 , ץקה ו טעצאיאב לע םנ יכ .! תועושי ןסוח .םלועל אל ךא 8 476.
 ץירע .רובג ., ארונו םויא ביוא וילע םק זא יכ-.! םתוצירעב ץרא יזיגרמ לכ .ץק
 ביואה ...רוע זע רתיב לבת הצער ונימו רשא , ונממ הברה רתי המחלמ שיאו
 , ןָאההטגנעשר עזגמ רצנו םילָצְגנָאמַה אישנ חספה רומי ט היה אוהה ארונה
 הרובכו הזוזע תא הל ךישהלו ןאההזיננעשד תכלממ תא םיקהל המזמ בשח רשא
 ,וזוע תירק דנאקרַאמאזמ אציו ,וָּכָפ ריפככ בזע ףיארונה וידודג שארב . ןושארה
 תמותמ םבשומ רשא תוצראהו םימעה לכ תא ודי תחת עינכהל לבת יבחרמל ךליו
 הֶלודגה וברח יפל .ולפנו וערב... סרפ ץראו ורוה ץרא . , ןוכיתה םיה דע א ני ח
 . םערב ,.ותרבעב .סרה יפויה תלילכ.קשמד תֶאְ 7 ריעה דדגב תא ,ץ האְרונהו
 . .איזאב .רבעו ףטש .ןכ.ירחאו , ןעקולעמאמה ירימ םרא ץרא תא .חקל ותרובג
 = תורטתו.שאו םֶד. , תחצנ תוצלפו זנור הנָאלִמיו תוארוג-.תומש הב םשיו הנטקה
 תא .ועיהוה , רפסמ ןיא םיגורהה תולבִנ ברה יללח , תוברהו הֶלְִמ ייע , ןשע

 תומה לה וינפל . , אוהה לכחמהו תיהשמה .ילגר םהב ורעצ רשא תומוקמה לכ
 לבתה .לָהְלַחְתִתַו - , וילגרל ואצי וקשנ ילכ לכ םע לואשהו . , ותחשמ ילב לבב
 המהלמ רוע :תושעמ. טעצאיאב .לדח זא -. -- ! וצלפתה הידומעו לבאתו
 יבלמ לכ ההרה רּוְמיִש תארקל ברחב אציו ו הילעמ לעיו , לעּפָאניטנָאטסנַאקב
 = .ץהא וזיגרמ-ינש ןיב ראמ המויא המחלמ החקלתה ַאְרָאגְנַא די לע . ויתחת םיוג
 = ,הומיט ליִה-םילָאננַאמה ינפל ופגנ םזוזעו םתרובג לבב םילאעמשיה יב ספא וםהה
 = , היבשכ .לפנ ,טעצַאיַאְבו , םהה םיארונה םיצירעה ברח יפל .םיפלא יפלאל ולפנ
 / םימי ךיראה אל .רומוט םג ךא . שפנ תבאדו בל הֶנְנְמִמ תמ. הנשה תפוקתלו
 .השה .ךְשאכ .הטמ הטמ ררתו הרהמ - , לבה יבחרמ הבחרהו הלודגה ותכלממו
 "אלו , הרבאו והתב .התלע .םיריבכ אל םימיבו ./ הלעמ הלעמ תולעל רחמתו

 0 +7 הנממ רירש לכ ראשנ
 .ינשה ךֶארומ | תא בשיו רבגתה .טעצַאיָאב דכנ ינשה דארומ 8 7.

 " פק אה לא ץמא הל ןתיו ., ןושארה  הדובכ לא םינאמסאה תכלממ
 10 םג היתה ןתתו .איזא ץראב יתרש .התיה יכ דע ,  הלחתבכ
 חינה אלו ץינאציב . תכלממ תא .דאמ ליבגה אוה םדק ימיבכ אפורייא ץראב
 | רבוע < והמישיו תומעמ תופנ הּעו לעפַאניטנָאטסנָאק תא םא יתלב רפיקהל



 תולוגס לכ הל האלמה םיפילכה תכלממ לע האושכ ולעיו , םדקה ץרא לא םהי
 ףילכה אצי אושל , ףילכה תוצרא לכ תאו רדגב תא ודכל םזוע לדגבו , םיכל
 , .(1958 ח'י א"ה) םיה לוחכ בר םעבו דאמ דבכ ליחב םתארקל ברחב ןורחאה =
 םילאגנאמהו , ברח יפל ולפנ םילאעמשיה ינבמ שיא ףלא םיתאמ םע אוה יכ |
 םיצירעה ופטש ןכ ירחא . םיפוצר םוי םיעברא ףילכה תירקב ב וזוביו ללש וללש =
 ,הללוהמהו הראפמה ריעה .(0]4קפ6 81 בלחא תא וסרהיו םרא ץראב םהח <
 , הירע לכו השודקה :ץראה תא :ודכל םג ,  ץראה לכ תלהת ריע קשמד תאו =

 ורצא רשא :םיאיברעהו םירצונה ימכח לכ תורצוא תא וסמר םהיסופ תוסרפבו
 ו תובר תוגלפל םילאגנאמה תכ"ממ הגלפנ םידחא תורוד ירחא . םדק ימימ הכותב

 םיראגנואהו . םדי תחת וענכיו לזרבה םֶלע תא הנש םיתאמ דוע ואשנ םיסורה ךא =
 תובר םינש ירחא קרו = , םהיתוממש רַפעְמ טעמ טעמ ורענתה .םינאלופה םג

 . םתמרקל ּובָשְו םהיתוכממ ואפרתה -
 תא | םילָאגנָאמה וצחל הרשע שלשה האמה ימי תירחאב 8 5.

 יפסכה םי. לע שמש חרזמב םהיתובשומ תא ובזע יכ דע םינָאמסָאה םילאעמשיה
 הנטקה .איזא לא םהיתובברב וצרפתיו , םֶּתְבַש ןוכמל תורחא תוצרא םהל ורותיו
 םיעפונ הנקמ ישנא ויה םהה םינאמסאה םילאעמשיה . הב תבשלו התוא תשרל
 (67118080) םהינהכו , רמחמ תד םתד רשא ,המחלמו ברק ישנאו רדעב
 . הגופה ילב הפונת תומחלמ םב םוחללו םירצונה תא ברחב ףוררל םּואישה

 אז ור ַפ תא-ול רחכיו (תוומְלַטמ) איני הטי ב לע רַעתְשִה םֶרְוּבִנ ןָאמסֶא |
 היה אלו וינפמ וזגרו ולח םינויה לכו / ותלשממ תא הב םשיו (7עמ8א, 20788)

 וירחא ויה רשא םילשומה , -- םדימ דכל רשא תוצראה תא ודימ תחקל חכ םהב | |
 ,ןער אשטי נָאי םשב םיבוקנה שדחה ליחה תא םהילא פחפסב ץמא דוע ופיפוה
 ןושארה דאוומ ,  אפורייאב ץרפ , הנטקה איזא תא ודכל ירחא ןושארה דַארומו
 ש':ק--א'כק "" ןיב רשא  תוצראה לכ תא שובכל חילצה  תורחא  תומחלמבו
 13617 19% - סעפָאנָאיררַא תא דכל םג , ((זַַּמּוזַפ) סומעָה ןיבו טנָאפסעללעהה
 אסכ תא םג" , ןמא ידי השעמ םיראפמ (][ טאאמ) תולפת יתב הכותב ןביו

 טעצאיאב = טעצַאיַאב.--ךלמ שדקמלו הכולמ ריעל ול יהתו;הכותב םש ותוכלמ |
 ג'פק -- ח"מק אה בל ריבא םג ךא , םילעפ בר , ליח שיא היח ןושארה דארומ ןב

 178 שָחְו , םיטעמ םימיב תובר תוצרא דוכלל ףיסוה אוהו , םמוחו \

 וע טֶהְל ללגב יקרבי םשב ורוד ינב והונכ יכ דע ,ץראח יִלְיִא חַצְנְל פּועְמְּב
 ,איל אס ע ה ט תאו אי נוד י קמ תא דכל אוה . -- ותרובג תבהלש תפועתו |

/ 

 ,זע נָאּפַאל ע פ לאו המשנה סָאללע'ה לא ָאל יפַאמ רע הט רבעמ ךרד ץרפ
 אינָאקַאל ץראב ץורפל הוצ םילקה וישרפ תאו , המחלמ שערב זאגרַא תא שופתיו |

 תמררתמ  ברעמה ינב ורוענ זא .  -- השקה םברחב התוא שופתלו הקיתעה
 .ץרא דוע ץורעי לבל אוהה םוצעהו זעה ביואה םע םחלהל םישוח ּוצְלַתְיו םתולצע
 םיבר םיתרפא םטג , תפרצ יריבא ירובג , דנוגרובמ ןַאהַאי , ןראגנואמ דנומ גיז

 ינבמ |



 - רפסמב םש:הנשמרח ,וניתוצראב תואצמגה (ערעיהטזיוה) תיַב ותִיַח לכ ..ירפ יצע
 < = + איהה הכורבה ץראב ואצמי םינושו םיבר םיגד םג (טערפדליוו) דיצ ותיתו , בר
 טעמ םא יכ םהמ ולגנ אל דועו | , תוכתמ ינימ לכו . בהזו ףסכ ובצחי היררהמ
 קלחב ...תוצראה לכ ןמ רוי תורקי תוכתמ לכב איה הרישע התע םג ךא . רעזמ
 ומיבו , ץיקה ימיב שמשה םוח בָרָי ,:(ןעזיגריקה תוברע לכ) ןעיריביזמ ימורדה
 םירע ילבמ  הממש רבדמ אוה ןכ לעו : , תורעסו תופופ םש .הנשערת ףרוחה
 ימ םה וימימו , םירואיו םירהנ םש ולזי אל םג , ךרדו לולסמ ילבמו םירפכו
 . הָיִתְשַָל וחלצי אל רשא תותולמ תוכרב

 . םילאעמשיו םילָאגנָאמ 1%.
 תזגו ; םירצונה תריפסל הרשע שלשה "האמה תישארב 8 4.

 ןאההויגנעשד = :ןאההזיגנעשד ץירעה * רובגה ירי תרגתב םדקה ץרא שערתו
 - .- המהלמ ידמולמ  םיזע = םימע ידורג שאר .(05000018-68)
 -- תמוח תא ץרפ אוהה רובגה . (ןעררָאהנעדַאמָאנ) רדעב םיעסונו

 איהה ץראה לכ תא .רכל הלודגהו הקזהה וברחבו ,  הבגשנהו הרידאה אני ה
 לכל איה יִבָצּו (ךייר עשילממיה םאד) םימשה תכלטמ םשב הבוקנה)
 , וינפל בציתה אל שיאו םדקה תוצרא לכב רבַעְו ףַלֶח בגנב תופוסכו , (תוצראה
 רימפערַאווָא התכלממ הלודגה הכלממה םג(ןאטסאדניה!תייחרזמ וג ה םג
 תצורמ תא רוצעל חכ ורזע אל ,סרפ ץראבו יפסכה םי לע 110865(( ו189)
 ופרשנ קלָאבו דנַאקרַאמַאפ ,ָארַאַּכָאב ,המיד ץרפתהמ םהה םיוג יצירע

 יארפ ןורז תרבעב םהישרח ימכח ידי השעמו םהימכח תמכח תורצוא לכ םע שאב
 ץראב האלה רוע רובעל וידכנו וינב ופיסוה ןַאההזיננעשד תומ ירחא ,'םהה םדא
 םיל ןופצל רשא תוצראה לכ תא דכל וטאּב א, בר רפסמב תונידמו םירע רוכללו
 ,הלודגה ריעה יוקארק תא שאב חלש ,איסור ץרא לע דבכ סמ סימעה ,רותשה
 .-- הממש רבדמל ןכפהיו ,חצרו גרה ,רבשו דש אלמ ןראגנואו ןעלַאּפ ץרא לכ תאו
 וערתשיו , רעדָא רהנ תא הנורחאל ורבע םילָאגנָאמ םשב םיבוקנה םהה םיצירעה
 ךירנייה גאצרעהה ' , הקיר הילחנ לע - הודימעיו שאב הופרשיו יולסערב לע
 . ברח יפל םירצונה וירובג רתבמ םע לפנ (ןעיזעלשרערינ) .הנותחתה ןעיזעלשמ
 לע וסנ ןעיזעלש םע לכו ,ץינגי ל די לע לטק הרש ימורמ לע םהה םיזעה
 = ונומנ ברעמה ץרא יבשוי לכ . םהל תֶרְדִתַה הערה ברחהמ םשפנ טלמל םירהה
 = 'םתוארב הפטעתה םהילע םשפנו ,םהה םיתיחשמה ברח םהב םג לוק ]פ וצלפתיו
 .. תצרפ רודגל בל לע םיִמָש םניאו הקזחב ויחאב שיא ובירי טספאפהו רפיקה יּכ
 = זצרפ אל םילאגנאמה יכ ספא , םתדלו םירצונה ינבל התעושיל תאצלו םמע ינב
 . .רשא רצבמה ירע ינפמ ּותַחְיְו , אפורייא ירובג דחפ םהילע לפנ יכ , האלה דוע
 . מש ןכ לעו , ברעמה ץרא ללשמ בהז םתיתורצוא ואלמי אל יכ ואר םג , הכותב

 || | בהיפ
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 דוע התיה , ןעיריביז תא ןעקאזאקה רובג קא מרעי רבל רשא תעב = =
 ץירעה ןַאלרעמַאט ימיב רשא םילָאגנָאמה וא םיִרְתתַה תלשממ תחת איהה ץראח
 םע ןעיריביז תא דכל רמנכ זעה קָאמרעיו .. ןופצה תוצרא לכ תא ופיציו וצרפ
 אישנהו , םויאה ןַאוויא לודגה אישנהל השרומל התוא ןתיו ןמע ינכמ .רפסמ יתמ =

 רשא וטועל חלסיו ול ליחנה רשא איהה םיִרָצִמיִלְּב הלהנ רעב דפת ול הטה
 בירל ומע ינב ןעקאזאקה יריב ךמת אוה יכ : רמאל ויאנקמו ויאנשמ :וילע ולפמ
 ךא . -- םתורחו םשפח יטפשמ םהמ ופמחנ רשא לע איסור אישנ םע םביר תא
 ידודג שאר יכ , וכשמנ אל וייח ימיו , קאמרעי תולשל הכרא התיה אל תאז לבב
 ולפנתה , ןייב ובל בוטכו , וירבעו וירשל השע רשא התשמה לא ול ארק םירתתה

 בודכ הזה ללמואה רובגה סב םחלנ אושל . שפנ ותוכהל םיצירפה םירתתה וילע =
 תולוצמב והוליטיו גתוא ואשנ םה יב ,ושפנ לע טלמהל יראכ רבגתה אושל , לובש
 קראמרעי .תומ ירחא , םהה םיזע םימְב תרפועכ לולציו (1זָצַפַפ) סיטריא רהנ
 יריב רבכ התיה איהה ץראה ךא , ןעיריביז ץראל םינומה םינומה ןיקאואקה ןרהנ
 הנש םיתאמ תפוקתלו ., םירבעל םהל ויה הב ובשי רשא .ןעקאזאקהו :, םיפורה
 הברעה ץרא . סוניקוא םי-, חרקה םי דע איהה ץרא יבחר לכ תא םיפורה ודכל
 תימורד תאפב , דאמ ּראמב םידי .תבחרו הלודג איהו , אניח לובגב עגפת איהה
 ובשי .תימורד תיברעמ תאפבו ( םיארפה (וזַקַפמ) ם 'ז ' גרי קה הב .ובשי
 םיזיגריקה . (8878%810810ם) םיקָאפלאקאראקהו .(/80680ם) םיקעבפַאָה .הב
 םהיסוס ירדע . ךרד.ירבוע .תאמ ללש לולשל םיכררה לע וברא םג .רדעב ועסנ
 ץרא תדמ . םירתתה תפשל התמד םתפש .. םרשעו םנוה לכ םה םנָאצ תורתשעו
 ו (תועבורמ תואסרפ 300,000 ןמ רתוי) איזא ץרא לכ שילשמ רתוי איה ןעיריביז
 יתאפב רשא ףוהה תוצראב ..המדאה יחמצו םילקאה גְומ הב הנתשי .ןכ לעו
 ימי ךשמב ההמצ איצות המראהו ,ילוי שדח ימי תירחאב גלשה םמָי ,.ופצ
 (סֶאמ) שבי ריצחב םש םיסוכמ תוהשהו , הלוצמ ןו תוצְב ּואָצְמְי םש , ץוקה

 לכאמ ץע לכו , ץראה ןמ םחל איצוהל וחלצי אלו , (קרעווכיורטש) םינק יבבסו =
 לחת תימורד דצל האלהו םשמ ךא .. המש ואצמי אל ןינב יצעו הפרש יצע וא
 ימורדה לבח לכ . עיגי בעל םאישו ., ףנע ואשי םיננער םיצע , ּהָקַּפ תת המדאה
 םירעיב וכראל אוה הסוכמ , האלה דועו קפלָאבְאט יבחר דע ןעיריביז ןּופְצְּב רשא
 .תימורד (ןעיריביזלַארטנעצ) .ןעריביז רּוּבְטְּב . הקה ןיא דע םימוצעו םיבר םילודג
 קר ו םיהובגה םיצעהו םירעיה וחלצי אל /  םיזיגריקה תוברע,רע .קפלאבאטל
 (ןעטכיפ) הנבל יצע ולדגי םירעיה .  בר רפסמב םירעי ותמצי תיחרזמ תֶאּפל
 עשירראנ) ןופצה יזראו .(ןרא) ןֶאהְרַא , ןעכוב , ןעקריב , (ןעננאט) םישורב
 ירי תולצעב םג יכ רע , ראמ ראמב הירופו םש איה הנשר המראה . (ןרערעצ
 , הנג יעורזו הרשה יחמצ דגממו שמש תואובת רגממ םירעש האמ איצות ָהיִרְּבַא
 ירפ ואצמי הירעיב . לכאמל םיבומ (ןענָאלעמ) םיחיטבא םג , םובנקו םיתשפ

 המרא
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 תא 2 2 ואסכ םוחהל תשגל ובל תא ברע אל םירובגב בל ץימא םג ץראש |
 = שיא רבד שוחלל וזעונ אל ; ונחלוש לע םילכואה םילודגה םירשה לכו , ותלאש
 תובר תועש :ויניע לע המדרת לופנ ורחא םג םבשוממ .םוקל וא והער ינזאב
 ינשה ששיוועליסאוו .ןאוויא ן אוי אהיה .אוהה זעַה אישנה רכנ . -- תופוצד

 רימש--ג'צר אה | ןאְויא .םשב .התכמה "ינשה שטיוועליסַאוז
 ו ו תא הנושארל ול תקל רשא (עבילקערש רעד) םוי אה
 תובקעב אציו , יםיסורה לכ לע ורב ל םילשי וא , יִרָאצי דובכה םש
 , םיפולאה לכ וזגרו ולח וינפמ: , םיסורה לכל ארונ יהיו ,ויכרד לכב ונקז ויבא
 . ריב ומע ינבל ביטיהל ליכשהל לאויו ,.ץראה יבשוו לכ וגומנ וינפ תרענ ינפמו
 ,ןֶאחַארטפַאו ןַאז ַאק תא דכל הזה אושנה . -- םילודג םיארומבו הקזח
 ץרא תא דוכלל זוע לכב רותחיו :, זָאקוואק  יררה דע איסור .לובג תא ביחרה
 ימור יקשונ ליח ישנא ול םיקה אוה , הרידאה איסור ץרא לא החפסלו ןעיריביז
 ןייא) וצראב המחלמה אבצ בצמ תא דסי הזבו ,  :(8ז01ש1, 88(802011מ) תשק
 רתוי איסור ץראב  דוע הצבר תורעבה תכשח ךא . (טכַאמסגיהכ םעדנעהעטש

 לע .תנכושה הננעה תא עוקבל חכ ,ורצע אל הלכשהה שמש ינרק , הנש האממ
 המו ([₪ג060808) רוחסמה ירע תירב ילעב יריב קר היה רוחסמה :/ץראה םע
 רתיו םיזנכשאהו םיאמורה תוגהנה יטפשמ ./(10אַא) קעביל ריע ילעב יריבםג
 לע םה םג ּויָה רדעב םיעסונה םימעה ירודג .לכבו ,םהל ובשהנ רז ומכ םימעה
 א'ה) :ןַאוויא ןב רֶאד אִע 5 תּומָּב . -- וצפח אל המכחה יכרד תעדו , םברח
 .ץהא זא הבחר רבכ ךא , םירכזה קירור תיב יאישנ רנ הָבְּכ , (1598 ח"נש
 תדמ התיה הרשע שמחה האמב רשא תחת יכ , לבת יקחרמ רע הצרפו איסור
 רתוי  רָארַאעְּפ ימיב .התיה , תועבורמ .תואסרפ 18,000 :א!הה הלודגה ץראה
 רהנ לע ,רעפעינר רהנ תודשא רי לע . -- תועבורמ תואסרפ 100,000 ןמ
 םיללוהמ םיסוס יבכור / ןע קַאזַא קה יטבש ובשי , זאקיו ק ירה ילגרלו ןַד
 םיִרְּתִתַה ידודגמ תובורעת ינב םהה םיטבשה ויה הארנה יפלו,המחלמל ליח ישנאו
 ורחב םהה םיזעה םיטבשה . ללש לולשל םהה .תומוקמב זא ומשפ רשא םיפורהו

 םינאלַאפה םע תומחלמ דימת ורוגיו,תוערפ ייח תילכת ויחיו םמע ינכמ םישארםהל |
 איסורב וירחא ויה רשא םיאישנהו ןאוויא םעינכה רשא דע ,םיצירעה םילָאגנאמהו
 םיארפה םימעה תא עינכהל םיסורה תא ורזע ןעקַאזאקה . םידבעל םהל ויהיו
 ,ןעזוגנוט ,(יִאטלַא ירה לע) ןע ט אירו ב םשב םיארקנה םילילאה ידבועו

 = העקבב ובשי רשא הלאכ םיארפ םימע רועו .('800806000ם) ןע ש טקושמ
 ילבמ םיעורפ םייח ויחיו איסור יררהל תינופצ תאפב רשא ץק ןיא רע הבחרה
 < = םוגר דיצו תויה דיצ התיה םהידי תכאלמ ,םדאה תרבח יקוחו הנידמ יטפשמ לב
 רפע תּולקמ וא ץע יפנעמ סהל ושע השא רצונ תּוּבְס םתנועמו , רדעב עוסנלו
 םועינכה רשא תעמ . םהה תומוקמב רשא ארונה חרקהו רּוקַה ינפמ רתסהל
 תורועה תא ורימי םג , תורקי תויה תורוע םיסורהל סמ םינתונ םה , איסור יאישנ

 . וירחא םשפנ הקבד רשא ףרש ןייב ןהה
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 שטיוועליסאוו ןאוויא /  םילאטנאמה לוע תא לתל ,שטיוועליסַאוו ןאויא או אוה
 היפר  .ביכר איה  הכמ םכיו ., תילצה הנפ רשא לכבו םהילע ברחב אצי םג ודגה

 1462--1505 = רובגהו לודגה אישנה , וזוזעו ותרובג ינפמ וענכנ יכ דע תחצנ

 םילָאננָאמה רעב רצע רּוצע /  תיחרזמה איסור לובג לע 'תורוצב םירע הנב הזה
 לע רַעָתְשהַל ול זוע רוע אצמ םג ,וצהאב דוע לפנתהמ איסור יררוצ לכ דערו
 ריע דאר א גווָאנ תא ודי תחת עינכה אוה ,ןהילע ררתשהלו ויביוא תוצרא
 הרובגב ומחל םירובגה:היחרזאו תוברםינש תישפח היסנכ התיה רשא , רוחסמה
 /הנושארבכ איפור תעמשמ לא הופל הבש אוהה לודגה אישנה תרובגבו,םתורח דעב
 איִשְנ ןוטלש תא :םהילע תאשל ונאמיו . םפרע תא ושקה רשא היחרזא ישארו

 ןע יוהשי ל ץרא םג ,םעשפ דוב תוקוחר תונידמלו תורחא םירעל וחלש ,םיסורה
 . - הב תפסונתמ השדח חורו הירוענ רשנכ איפור השדח יכ התוארב הזגר

 ירסיקמ ןוחחאה (ירצונה) רסיקה יחא תב תא השאל ול חקל שטיוועליסאוו ןאוויא
 תבלממילא ץנָאציב ימכח .ורֶהנ ןכ לעו , ץנאציב תריב לע פָאני טנ אט סנ אק
 . המכחה ךררב זוחאלו תולכסה רפעמ רענתהל היבשוי תא וררועיו וריעיו איסור
 לעפָאניטנאטסנַאק רפיק תכלממ לא םהיניע תא((עַז6ַַ) איסור יטילש ואשנ זא ינמ
 שטיוועליסַאוו ןַאוויא ירחא ויה רשא םיאישנה -- תי חרז מה אמגו;ר תכלממ איה
 החפסלו התוא דוכלל תומזמ ובשחיו ., םתשורי ץהאל תיחרזמה אמור תא ובשח

 (סעזגמ רטוח םה םיפורה רשא)  םינּופְצַה םיוואלסה ייכיי  ,-יוקסאְמ תכלממ לא
 םינאמרעגה שפנ םינפל הפסכנ רשאכ ([ּבְחַפ) םדקה ץרא לא דימת ופסכנ
 היח ' , לעפאניטנָאטטנָאק תא םילאעמשיה ןדכל רשא תעמ :,:יזאילטיא ץרא לא
 , 8600001108 םישאר םינהּכ םהילע רוחבל םיסורה .םיפאשיבה ידיב חכה
 איסורב רשא תירצונה תד היסנכו ,  (םיכרַאירטַאפ םשב כ ירחא וארקנ רשא
 ;היניעב רשיכו בוטכ םישאר םינהכ.הל רחבתו ,תישפח היסנכ האלהו זאמ התיח
 לא וא אמורב בשויה שארה ןהכה לא תונפ ילבמ היריב ויה תדה תוכילה לכ םג
 ,הצנמו המחלמ רובג היה שטיוועליסאוו ןַאוויא . -- ץנאציבב רשא םינהכה שאר
 ויחי םהילע רשא ותלשממ ץראב םיטפשמו םיקוח םשיו ., םימר טפושו קקוחמ םג
 ,הכולמה רבד לע :ותומ ירחא המחלמ םוקת לבל וטיבה קוחרמל ויניע . ומע ינב
 תודוא לע רובעי אל :קח רצי . ןכ לעו .,. תוכר תוכלממל איסור דוע הצחת לבלו
 אוה . הללגב ץראב המחלמ ררועתהל רוע הלכי אל רשא :ןפואב ותוכלמ תשורי
 אילטיאו זנכשא ץראמ (עטייליוב) הָיְנִּבִה תכאלמ ילעבו םישרח ימכח וצראל אמה
 תשרתבו:הדובע תכאלמב :םה םָנ םהירי תא לכשל םיסורה םהמ ודמלי .רובעב"
 ןגמ תויהל ילמערקי םשב הלהתל עדונה בגשנה רצכמה תא הנב אוה . השעמה
 תופעות לעווהנוב בבל בתור לע דיעי אוהה רצבמהו ,ותוכלמ ריע יוקסאמל הפחמו
 רעשכו ףטוש לחנכ היה הזה אָטִנַה אישנה חור ךא . תורוצנו תולודג תושעל וחוה
 יפל) ופלעתה םישנה ,איסור ץרא לחתו הזגר ופצק םערו ופא תרעג ינפמ ,בטק
 ימע לכמ , ףצק שא יויזחו סעז תבהלש וציפה תע ויניע וטבמ ינפמ (םעה תרבד

 ץראה

 ו



 < רשא ירחא ברחה ייובש םיסורה תא וחצר םהה םיצירעה . רעפעינר רֶהְנ רע
 - הרס ופיסוה רועו .המואמ םהל ושעי אלו םהילא םדי וחלשי אל יכ םהל ועבשנ
 < םָאערדנָא , וואלסיטסמ : םה אלה , םילודגה איסור יאישנ תשלש .תא םתהקב
 רָבָּכ תחת וקנזָנ יכ רע לקשמה ירבַּכ ץע ישרק תחת םוטמשיו , , רדנסכלאו
 תולהצמ לוקב הָרְבָשְל ןָיָי תש ,םנוהצנ גת ּוגָח םהה םיִחְצְרִנַה תיוג לעו ,םאשמ
 הרשע שמח תפוקתל , -- םתוצילעו םתוצירע ןואגב ורישיו ועעורתיו , םיריבא
 ד'תת א'ד) תומש ּהָּב םּושָלְו איסור ץראב ץורפל םילָאגנָאמה רוע ופיסוה הנש
 הלהת ריע תא ּומָשַה , ּהָּפִרִר רע וועיק תמוח תא ושיערה וּזעו ליִחְב , (0
 םיברה היבשוי תא . םירידאה הילשומ דובכ אסכו איסור תַדַמָח לכ רצוא , איהה
 לכ תא שאב וחלש הנורחאלו , חבטל ודירוה הירובג רחבמ תא ,ּוחַצְר םימוצעהו
 ידי ישעמ תוקיתעה היתובצמ תא , היתוריטו הזע תונמרא לכ תאו ריעה ילכיה
 תויכש לכו , ּהָנְמִח לכ , הרוכב רֶשעו התראפת רֶקָי לכ תאו םרק ישרח ימכח
 רהנמ היתונידמ לכבו איסור ירע רתי לכב םג ורבעו ופטש ןכ ירחאו  התרמח
 איסור תוצרא לכ תאו , השקה םברחב ןושפתיו לעסכייוו רהנ דע רעפעינד

 ואבחנו םירעיב ּורְַתְסַה רשא רפסמ יִתַמּג ,היצ רברמל וכפֶה תיברעמהו תימורדה =
 יכ דע הערב הגגומתה םשפנו םיאמצו םיבער ויה , הנויה ברח ינפמ םיאובחמב
 ילגר תחת איסור ץירא האכדנ האלהו איהה תעמ ,ּותָמ רבכש םיתמה תא ואנק
 ידודג שאר לורה ןַאח ה... -- רבוע סמל םהל יהתו , םהה םיארפה םינוריזה
 רעד ןאח םֶארְג רער) קָאשטפאקמ בהזה י רוד ג םשב םינוכמה םילאגנָאמה
 התיה םַש , אלו רהנ תמדק ּונָּבְשִמ םש ,  (קַאשטפַאק ןָאּפ עררָאה ןענערלָאג
 רֶבָּב סמ םהילע לַמָיַו םיסורה תא תואמ תונש .הקוְתב ץהְל פשמו הריכה ורע
 ולקשיו החנמ ול ובישוה , וילג ּוּכְּת-םיסורה םע ישארו םיאישנה םג .,אושנמ
 דיב .םב לושמיו , םהילע תֶש רשא לככ הנשב הנש ידמ ויתורצואל בהזו ףסב
 יקפווענ רדנפכלא ףשֶח יכ.ףאו , םילודג םיארומבו היוטנ עורזבְ הקות
 = אה) ַאווענ רהנ רי לע ראמ הלודג הכמ םהה איסור יררוצ תא ו וזע עוז תא
 = לכ לע .ץבוהה ארונה ןופאה למ .אוהה ןוחצנה בשחנ המב ךא , (181. א
 .שטיווָאנָאוויא 5וירטעמ ער לודגה אישנה ךילשהאושל ואי סור םע
 "ל ,ומע ינב םיסוהה ירחאו לעמ םהה םיצירעה לוע תא קורפל רגנמ ושפנ תא
 תא שאב ופרשיו ונממ ורבֶנ .םיִלֶאגְנָאמה יכ , גרה לא איסור ירובג תא איצוה
 =  תאשל וילע םרי תא וריבכיו ,הריבה ריע (1980 מ'ק א'ה) (1ז0/גם) יו קס אמ
 . םיקושע ,םינענו םישננ םיסורה ויה הכְכ . -- הנושארבכ לזרבה םֶלְע תא לובמלו

 == הערגנ זא יכ השקה וברח תאו ועוד תַחָנ תא רומיט םארה רשא דעו , המהה
 ! אלה , יוקסָאמב ורבל טילשה לודגה אישנה חולצה זאו- , םתוזע הרבשנו םנרק



 פקת לכב ןקוחיו , יהנ טקה ןעל א פי םשב תוארקנה לעפכייוו רהנ לע רשא |
 ושארב הכולמה רתכ םש יו ק א רק ריעבו , םימי ךראל הָנְְרְּפִת לבל ודי תמצעו |

 ירתא . -- וירחא וערזל ותבלממ תא ליחנה םג ,זוע לכב ןעלאפ ץרא לע ךולמיו
 לודגה רימזאק תא לידגה אוהו , יילודגי םשב :הנוכמה ונב רימזאק ךלמ ותומ
 לק--ג'צ ה אי סור תאו ןעיצי לַאג תא הילא וחפסב ותכלממ ץרא
 1899- 137% ,המכהל שרדמ חיב דסי יוקארק ריעב ,(דנָאלֶסורהטַאר) המודאה
 םשב והונכ .קרצב יכ דע , ומע ינבל םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוח ןתנ םג
 עינכהל וחכ יצמאמ לכב רתח יכ ףא סנמא . -- םהמע תושעל לירגה יכ , ילודגו
 רפעמ םירכאהו םיחרזאה ןרק תא םירהלו , ירָמה תיב , םיזעה םיתְרפאה ןואג תא
 רשא זע םעמ יכ , וממז תא קיפהל חילצה אלו , הישות וירי ושע אל , םתולפש
 ינפמ םירכאהו םיחרזאה תורה םג רצְּבי  םהמ ורתסנ המכחה יכרדו וצפחי .תוברק
 םתוא שובכלו ץראה םע לע ררתשהל םשפנ תואתו םיליצאהו םיתרפאה ןואג
 קר דימת הראשנ , ברחה .יפ לע קר הדסונה תאזה ץראה תלשממו . -- םירבעל
 םירבע ויה םירכאהו ,םידוהיה ידיב קר ןינקו הנקמ לכו רוחסמה / םיתרפאה ידיב
 הלודגה ץראה לבב יכ דע -- ךרפב םודיבעיו םהינודא םהב ורמעְתַה רשא םידהמ
 . -- םלוע ידבעו םיתרפא םא יתלב ויה אל איהה

 ( 66806 100990 איסור תכלממ
 םיגַארַאווה איִשְנ קירורל דכת ןינ לודנה רימידַאלוו8 53-

 לודגה רימידאלוז  תדב קבדיו ,ול בשומל וועיק ריעב רחְּב , (גנילטפיוהרעגָארַאזו)
 1000, פ'שת א לכב םיבלהמ הל .ןתיו (עכריק עכילטסירכ שיכירג) תינוי תֶרָצַנ |
 םיללהתמה םיוגה תוחבזמ לכ תא םורהלו ץותנל וציו , ותלשממ ץרא , איסור ץרא |
 , -- םיריעשל רוע וחבזי לבלו םנברק סעכ דוע ובירקי לבל (ןעדייה) םילילאב =
 הערתשה ותכלממו ,חילצה הנפ רשא לכבו ,ליח לא ליחמ ךלה הזה לודגה אישנה =
 יטיב ךא . אניד רַהְנ יִּפָח לע םג אגָאראל תכרב דע(: 6ץ) רעפעינר רהנמ |
 תומחלמה ידי תרגתב הֶזּוזעְו איסור ץרא דובכ דרי ., וירהא וכלמ רשא םיאישנה =

 תומחלמה והדועתה הנש םיתאמ:הכולמה רבד לע ויחאב שיא םיאישנה ומחל רשא
 יכיוא ואצמ זאו , םֶתּוליִא הֶתתַחְו םתרובג הָהָשָנ , ץראה םע די תלזָא יכ דע ןהה
 םיווטילה :  היָתּובע םהילעמ ךילשהלו היתורסומ תא קתנל ןוצר תע איסור |
 םימע דועו (* (רערירבטררעווש) בָרֶמַה יחא תרבח , םינאלופה , (רעיוהטיל) |
 , םשפנ תואָּכ ןהב וטלשיו תובר תוצראו תּופנ תיברעמה איסורמ ערק םיבר |

 םש לע) .םירתמ םשְּב םג וארקנ רשא (]1ַמָק1ַפמ) םילאננאמה ולע הנורחאלו
 די לע םיסורה לע המחלמ וכרעיו (םירמתה םעַמ ויה רשא םהיליח ירובג ישאר

 אקלאק 1
 ס"קתת א"ד) ךרעב הדסונ רשא ,הירצונו תירצונה תד ישפות םיריבא תרכח איה (* /)

 רנאלרוק תא םברחב ודכל תאזה הרבחה ילעב . אגיר ריעב טכערבלא ףאשיבה יפ לע ,(1900/
 יסודא , םתירב ילעב םיזנכשאה תרבחו םה ויה (7 ז"צקתת א"ד) תנשבו , דנאלהטסעו |
 . םינערהו םיסורה לא תונפ ילבש דנאלפיל יטילש םג , ןהה תוצראה \
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 אה . מל ימיב 05 ל , המחלמ ימיב רזעהל אילפה אזה , לודגה
 = ץראב- דוע 'וצרפי לבל םנימי רוחא בשיו .םילאעמשיה .תרובגל תולובג ביצה
 - .בצמ תא ביטייו ,זנכשאבו ךייררעטסעב ןראגנוא לובג תא ביחרה אוה . ןראגנוא
 < (טעטיזרעוויניא) המכחל שררמ תיב דסונ ויפ לע , המחלמה יסיסכטו אבצה ישנָא
 החרפ וימיבו , (קעהטַאילביב) םירפס דקע תיב םג םקוה ודי לע ,ןַעּפָא ריעב
 םיערמהו- , שאר ומירה םישרה ימכתו הרובע תבאלמ ילעב .. המדאה תדובע
 הררי / ןירחא ואסכ לע בשי רשא ךלמה ימיב ךא . = וצרא לובג לכב חיר ונתנ
 .תיתתמ איצוה רשא םיבוטה םירברה לכו / תינָרוחַא תולעב רשע ןראגנוא שמש
 ץראב ןעיגלעב ךרד םילאעמשיה וצרפ זא יכ ., ובאו וחתב ולע , רואל סוניפרַאק
 הזה ךלמה בישה , ברעמה ץראב םיראגנואה ודכל רשא תוצראה לכו , ןראגנוא
 רשא םיכלמח ח5מ דאמ ערגנ ותובלמ ;3 םג ,  םינושארה ןהילעב יריל םולשב
 לע סמ םּושָל ודי לֶאְל התיה אל ץראה יליצאו םעה ירש ידעלב יכ , וינפל ויה
 הנורחאלו ( םולש תירב םהמע תורכל וא ויביוא לע המחלמל תאצל ,ץראה םע
 םא יתלב ודיב ראשנ אל יכ דע ותלכיו וע לכ תא (ןעטָאנגאמ) םירשה םהל ותקל
 םילאעמשיה יריב ברח יפל ינשה גיוורול ךלמה לפנ רשא ירתא . -- יךלמי םש
 , הכולמה תודוא לע ןראגנואב תושדח .תומחלמ וחקלתת ; ק א האמ רי לע
 .ןעגריבנע ביז ל :םיתשל ןראננוא התצחַנ יכ התיה ןהה תומתלמה תירחאו
 , םילאעמשיה תעמשמל הרס התיה רשא סייהט דע תיהרזמה ןראגנואלי
 ךייררעטסעפמ דנָאנידרע 5 התוא חַפְס רשא תיברעמהןראננואלי
 ךייררעטסעל  הָשָרִי ןראגנוא ץרא לכ התיה הנורתאלו , ויתוצרא רתול
 . הזה םויה רע

 7 ל" "י.ש

 ן ([1039ו18) ןעלאפ 8.

 רשא תוצראה לכבו לע מ כייוו רהנ לע רשא הלודגה העקבב % 5%
 םיווא לפה יטבשמ םיבר םימע ובשי ,עהטרַאוו רהנ לעו רעדַא רהנ לע
 . .אישנ לשָמ הגלפ לכ לעו תונלפל וגלפנ תובר םימעפ ךא , םהל היה דחא אישנו
 = רצנתה רשא תעמ . תובר (רעמיהטנעטשריפ) תואישנל םצרא התיה יכ דע , דחא
 = " וואלסיצעימ = םירָאנאיסימ יפ,לע (ווַאלסיצעימ) ָאקסעי מ גָאצרעהה
 966, ו'כשת א'ד אל ךא , זנכשא יכלמ תוכה תחת ןעלַאּפ ץרא התיה , םיזנכשא

 "יטיבו , הנש הנש םמ םהל הנתנ קר םתוצמ תא רומשלו םרבעל םתעמשמל הנ
 "שפה תלעב הכלממ יהתו זנכשא יכלמ ירי תחתמ לילכ האצי ינשה ךיררירפ
 | הע הנממ ררי הזבו / תונוש תוקלהמל הקלהנ 'םימעפ .תובר יב םפא .  רורדו
 -תלע תא ןע יז עלס יאישנ וקרפ הרשע םיתשה האמב יכ דע ,התרובג תלזא
 < םעל םמע ויהיו םיזנכשאה יכרדב וכליו , וצפח ל היכרד תערו םהיראוצ לעמ
 / , הריראו הלודג הכלממל יהתו ןעלאפ האשנהה הרשע עבראה האמב .,.-- דחא
 8 וואלפידאלוו רהנ לע רשא תוצראה תא רבח יעיברה ווא לסיר אלדו ינ

 [ 1820. 8 | תוצראה לא ,יהלו ד ג ה (ע ל א פי םשב תוארקנה עהטרַאה



 ההר

 -- .תומוצע תוכובמו תובר תורצ הולע ואיביו הכולמה תורא לע ץראב ה
 ינשה אוייג  ץראמו ןרעדנאלפ ץראמ םיִבר םידודג ואב ינש ה אזיי ג ימיב
 1150, י'קתתא" ינהנמב וקיזחה םהו , הב וזחאיו ןענריבנעביזְב וכָשיָו ןנכשא

 ץראה ימע יפבו , הזח םויה דעו זאמ היתובילה לכבו התפשב , םתהלומ ץרא
 וכפה , םשפנ למעו םהיפכ תונובתבו םהידי תוצירחב םה . ןעסקאז.םשב וארק
 תואלמ םירע םהל ונביו , ןֶדע ינו רַמִמ יִדָשל הברעו , הירופ ץראל רבדמ ץרא
 תומחלמ תא ומחל םשפנ לכבו םבבל לבבו , םירשֶאמו םידרהנ םיִרָפְב בומ לב
 האמב . -- םימיה לכ .תורחהו שפוחה ייִח רואב רואל והילצה יב דע ., דחרה
 ךלמה לע .םפכא תא (ן180ג16ַ) .ןראגנוא םע יתרפא וריבכה הרשע שלש
 ענערלַאג םאר) רורר רפס םהל .ןתנ יכ דע ,ינשה םאערדנַא
 רבָמְלּו ם םהל שי ויפ לע רשא רפס , (19% ר'צקתת .א'ד) (םוינעליווי רפ
 תא רנאלגנעב הזכ רורד רפס הרי רשאכו , ץראה ימע לכ לע תאש גרתי םינהכה
 , -- ןראננוא תורחל הנפ ןבאל הזה .דורד רפס םג היה ןכ , התורחל השארה ןבאה
 ףוכאל םרי לאל התיה ודי לעו , רטשמ לכמ םיתרפאה ורמש ,הוה רפסה תאו
 . -- םתורח ירבד לכמ ץרא רורצ ליפי לבל ךלמה תא םג ברתב

 ידָא פר8ַ תיב יכלמ רנ הבכ , ישילשה סָאעְרְדנַא תומ ירחא 8 1.
 םהיניעב ןח אצמ רשא ךלמה תא האלהו זא ינמ ורחב .םיראגנואהו ., ןראגנואב.
 בשי ץראה םע ישאר לכ יפ לעו ,  רושימ טבשב םחי יכ .וב וחטב רשאו
 לורגה גיוורול  יכלמ תיבמ היה אוהו ,.הכולמה אסכ לע לודגה .גיוודול
 ב"מק--ב"> א'ה םמורמהו לודגה ךלמה ימיב .לעפאענב םיכלומה (48ן00) ושגנַא
 1942 195? | יהתו , התלודג ץק םורמ רע תולע ןראגנוא הליפעה , אוהה
 תכולמ תא םג ול הנק ותרובגו ותמכתב אוהה ךלמהו . ץוחמו תיבמ תרשָאמ
 , (יונָאד רערינ) יונָאדה תלפש לע .ןהאגנוא לובג תא ביחריו , ןע לֶָאפ
 ינפג תובברמ סיסע ופיִטה יאקַאט תועבג .  דַבּוע סַמְל מש םינאיצינעווה
 הזה ךלמה םָש רשא םיטפשמהו םיקוחה ,.ןהישאר לע םיעטונ ועטנ ,רשא תרדא
 רפס יתב הנב םג , זועו הפחמ היה םירכאהו םיתרפאה לע , ץראה םע תא ורשא
 , הזה הלענה ךלמה תומ ירחא . -- םירוענה ינבל עדמו המכה םהב דמלל
 ערק הנורתאל יכ רע , הכולמה רבר לע .ןראגנואב תוזע .תומחלמ וררועתה
 ו זנכשא תוצראל הנחפסיו םימחולה ידימ ןראגנוא תא זנכשא רסיק דנומ גיז
 רשא ותב ינב ימיב , היטפשמ לכבו ּהמע ינב ירש תוגהנהב םירשי םיררס ןנוכיו

 םילאעמשיה ידיב הסשמלו זבל ןראגנוא התיה / םיִנוא ילרחו םישלח םיבלמ ויה |
 םיראגנואהו,םדימ הנליציו זוע דאי נגה שבְל ילל (עקריט עשי גאמסֶא)
 תכולמ רתכ ונתנ םג ,םהל השע רשא הלודגה העושתה לע הכרבו .הדות ול ונתנ

 סוניפראק והיתתמ ,םו ני פרַאק הי ת תימ םשב ארקנה ראופמה רובגה ונב שארב
 ע'ר--ח'יר א'ה וכ לכ יניעל הארהו , הנש םיתשו םישלש ךלמ הזה רובגה ךלמה
 1458 -1%99 = ויוודול אסכ לעו םירצונה שוחק ןאפעטס אסכ לע תבשל ול תא

 לודגה .4 (ג'ח ע"ר) |
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 ו

 = ארוטס ןעטס = אצי אושל . הנושארבכ קראמ ע נָא ד ל התוא חפסלו ןערעווש
  ימורט לע תחצנ הכמ והכה רובגה ןאיטסירק יב ,  לודג *יחו דבכ םעב .ותארקל
 םיעצפ םירומה ולח וב םגו , ברח ופל .ליפה וירובנ יריחב תא / המחלמ הדש
 - ןאיטסירק .הוצ ןכ ירחאו , (1590 פיר א'ה) רוב ידרוי םע בשחנ יכ .דע  םישונא
 םרירווו ,ןעדעווש ינב יתרפאו םע ירידא , םיריבא העבְרֶאְו םיעשת חבטל עורבהל
 לכ ינפ לע ותארי יהת רובעבל ,הריבה םלֶאהְק אט ש  ריעב .הלואש םרב
 השע רשא איהה תוירזכאה ךא . וינפמ ץרפתהל ופיסוי לבל ןעדעווש יבשוי
 םתירב תא םידעוושה ּורָפַה תודחא םינש תפוקת? יכ הבסנ התיה , ןאיטסירק
 ואנש התוער תא השאו , תוכלממ יתשל ּוצָחי , םיקראטענָארה םע ותרכ רשא
 י םימיה לכ האנש תילכת

 (00₪87018) ןראגנוא 7

 ץרא לע הֶאּושְכ ולע םיארפה םיראגנוא ידודג יכ ונרפס רבכ 6 0
 תומש ומישיו וב ּוזוביו ללש וללשיו היתודש לובי תא ותיחשיו הנש הנש ונכשא

 :ץנָאציב תוכלממ תופנבו אילאטיא לובגב םינודיז םימ ץרפכ וצרפ םנ ,ץראב
 םַּפַו זוע רואתה ונכשא רפיק ןושא רה ָא ט ט א ךא . םהירי סֶמִח םש ּסְלַפִַ
 ץורעל םהה םיארפה דוע ופסי אל זא ינמו דעלפ5על תמחלמב המרח דע םתַכִיְ
 אזייג | תדובע תא אזייג בזע םיריבכ אל םימי  תפוקתלו , ץרא
 7 *7 | םג , תירצונה תדה תא וילע לבקיו ומע ינב יבצעו םילילאה
 979--997 = ונכשא .ץראמ (ןערַאנָאיסימ) איהה תדה יחולש . ירי תא אָלַמ
 יכ ספא . ץראה םע לכל תירצונה תדה תא רמלל הבחרלו הכראל וצְרַאב רובעל
 האצמ םרטב יכ , רואל ובבל תומזמ לכ תא איצוהל לוכי אל , וימי תרמ יפל .אוה

 לע בשי רשא ללוהמה ונב ןאפעטס ךא , תומה והמדק ויתומזמ תא עצָבִל ודי
 :שורקה ןאפעטפ ןאפעטס אוה . תושעל אוה םזי רשא לכ תא עצב , וירחא ואסכ
 1000. סישת א*ר .(5 זץ [1011189) 4 שודקא םשב ונבקי םירצונה יפ רשא

 . .תרטע ושארל םָש םג , הבולמה דוה ול לצַא ינשה רעט ס ע פלי ם טספאפה

 . תא שָרָשָל ץמאתה הוה לודגה ךלמה . יהשודקה הרטעהיי םשב :תארקנה ופ
 יצמאכ לכב . תירצונה תדה תא היתחת תעטלו ץראה ןמ םילילאה תדובע ישרש
 ףסכ רופ , הכולמה יטפשמ תוכילהב םירשי םירדסו רטשמ תושעל ץמאתה וחכ
 יכדע . , וצראב הד'בע תכאלמ לכ תא רידאהלו המדאה תדובע תא לידגהל בר
 לכב ךא . בל ירשייו .ךרד ימימת םיחרזאל םיארפהו םיעורפה םיראגנואה תא ךפה
 בל יקמעמב שש םהה םירשיה םיטפשמהו םיבוטה םיקוחה וכה אל תאז
 / הגופה ילב המחלמ תושעל , םיצירע יַח תויחל דימת ובהא םה יכ , םירָאגנואה
 | .םיברעמה םירצונה תדב םשפנ הלחב םנ ,לֶלָש ברעל קלַחלו , דַע רקבב לובאל
 . .ימימ םהל היה רשא שפוחהו תורחה תחת >ודבעו תולבס םהילע ואיבה רשא
 | חש תומחלמ וררועיו וריעיו ואפעטש תומ ירחא םירָאגנואה וצרפתה ןכ לעו . םדק

| 

/ 

| 
ָ 
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 ה רַאמלָאק םולש תירב יפ לע התוכלמ טבש תחת םיפנידנטקמה \
 + (1997 ט'נ א"ה) /(0008)

 תוכוראה תומחלמה ירי לע יל םיכלמה זוע ררי ןערעוושב םג 8 46% = =
 :םיריבאה םיתרפאה ועו , הכולמה אסכ רבד לע רצעה ישרוי דימת ומחלנ רשא =
 (018טַָק) ם יג גו ק לאו ה תיב יכלמ םג ,םהה הער ימיב הלעמ הלעמ הלע |
 "ישנאו חכ יריבכ ויהיו הרשע שלשה האמה עצמאב ןעדעווש אסכ לע ובשי רשא =

 :השלשיםינש ץקמ יכ ,םתכלממ לע םימי וכיראה אלו וחילצה אל םה םג , המחלמ
 + תוהלב ןמ'ומתיז ופוסיו ןעדעווש תיב 'יכלמ לכ תרוקפ םהילע םג האב תורוד
 די קזוחב םתואפכמ השמח ודרוה , גנוקלַאוו תיבמ ומק רשא םיכלמה תעבשמ
 ןורחאה ךלמהוסנ ואפכמ ררוה רשא ירחאו , םתולג ץראב וא םירוסאה תיבב ותומיו
 ןבל ןעדעווש 'תכולמ האב , ינשה םו נג א מ אוה אלה , גנוקלָאוו תיב יכלממ
 םינש תפוקתל ךא ,גרובנעלקעממ ט5ערבלַא םשב עדונה ותוחא

 תאו וצרא תא ודימ חקתו םינָאְדְה תכלמ \ אהטערַאגרַאמ ותוא החצנ תודחא <
 רַאמלַאק תירְב איה ,םולש תירב קראמענָאד םע ןעדעווש התרכ ןכ ירחאו ,ותכלממ =
 תוכלממה שלש לא הכרב איבה אל אוהה םולש תירב ךא .(ןָאָיִנַא רערַאמלַאק איד) |

 ןענעוורָאנו קראמענָארב התוכלמ אסכ לע ובשי אהטערַאגראמ .תומ-ירחא יכ;הנהה
 ו םיסכנה ילעב םיתרפאה יריב טעמ טעמ האב .הנירְמה תלשממו-ץ םושלח םיבלמ
 ץרא לעב ךרפב הב ולשמיו םהידי תא . םינָאדה יכלמ ודיבבה,ןערעווש לע-ףא
 טוחהו ,.ראמלאק םולשל ףגנ ינבא ויה תֶוָבְבְלה ךוהפו תובירמ . --' תַחָצְנִמ |

 (ןעמַאעזנָאה) רוחסמה תירב ילעבווהרהמב קתג תוכלממה שלש ןיב אוהה שלושמה |
 לירגהל םֶחָּפ שאב רוע וחיפיו , הנה תוכלממה ןיב הוחאה תא רפהל םה םג ורזע

 רוחסמה ילעבל עצב תואצות הנממ יכ ןעי , ןהיניב המטשמהו האנשה תרוהמ תא +
 ןושארה ןאיטסירק הכולמה אסכ לע ןושארה ןאי טסיי רק תבשכ ., -- םהת +
 א"מר--ח'ו "ה , ג רו ב נ ע ד ל א תיב תחפשמל ואסכ תא לוחנה קראמענָאְרּב |
 1448-1991 | אוהו ,קראמענָאְרב איהה החפשמהמ ןושארה ךלמה היה אוה יכ |
 ליכשמ שיאז] ע ד עו ו ש ב םג טלש איהה תעב ךא ;ליח רובגו םכח שיא היה |
 ארוטס ןעטס = וינתמג זועב רגח .רשא ארּוט ס ןע טס אוה אלה ., רובת |

 דיסר--א'לה אה .םיחרזאה .בַצמ תא  םמורלו .םיתהפאה .זוע , ןואנ תא .עינכהל
 10717 15% = ,אלאָמְפאָּב (טעטיזרעווינוא) המכה שררמ תיב דסי .אוה ,םירכאהו |

 הנובתהו המכחה יעטנ תא תעטל םינובנו םימכה .םישנא -תורחא תוצראמ איביו
 ,הרידאהלו הלכשהה חרות תא לידגהל וצראל םיסופדו םיסיפדמ איבה םנ/וצראב =

 בוטכ שעיו ץ הֶלבמ יתלב הלשממב ןעדעוושב לשמ , הזה-רובגהו םכחה לשומה
 ריע'צ ה ארו טס ן עט ם תבשכ ךא ;וצרא ,יגבו ומע יגב תבוטל ויניעב רשיבו
 בר אוה יכ ו אוהה ליכשמה רובגה ירצבמ לכ תא סרה ,ויָהחא ותלשממ אסכ לע
 םקונה ןומגההו , אלאספאמ .לודגה ןומגהה ע ללֶארַט וואט סו 3 תא הקזחב |
 ץרא תא תשרלו אובל ינשה ןאיטפירק ךלמהל תומוצעתו זוע ןתנ רטונהו ,

 ' .ןעדעווש

 כ ב ו ו

 2 בב 2" ו
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 תצילמה ירפס תא םֶריִמְשַהְּב תושעל ןליכסה םירצונה םינהכ רותי ךא . -- סֶלּב
 תורגההמ רכז.לכ םתירכהבו ;םינומדקה (ןעדייה) םיזגה ימכת בבל תואצות רישהו
 == םימלוע תורודמ םהיתובאמ םהה םיוגה ולחנ רשא תוקיתעה תורוסמהו תונשיה
 םיסכנ ונקיו בר בהז ורבציו ,ליח םהלושעיו םירצונה ינהכ ורבג םימיה. תוברב
 םע -רוררהז שפוחה תויכז לכבו דובכו רשועב דַבָּב דָּב ואשנ יכ רע > , :םיבר

 ,המדאה ידבוע םיִרְּבִאָה בצמ ךא ..ץראה-ידסומ  םינתיאה :םיליצאהו םיתרפאה |
 םירעח:יבשוי בצמ םג ,ךרפב םהב םידורה סהינודאל םידבעושמ ויה יכ:ערב היה
 םינהכהו םיתרפאה ידי תרגתב .ירפ השע אלו חילצה אל , הגררמה לפשב היה
 <; <: =- -רותדה ילעבו .םיפכנה ילעב

5 
 תאמב הָבְסְנְו הבחר (ןענעוורָאנ םג הילא הרבח רשא) קרַאמענָאד 8 466-

 ירובגו המחלמ ישנא םירידא םיכלמ תרובנ ירי לע הרשע םיתשהו הרשע יתשעה
 = - רשא זיבא יִבָאְו ויבא תובקעב אצי  ינשה ראמעדלַאוו :, ליה
 ל * | פיסוהםג / (עעז טסָא) ינומדקה םיה ףוח לע -תובר תוצרא ודכל
 "1209-1941  ץרא לא ַהָּפַסְל חילצה הנורחאלו  תושדח תוצרא ידוע רוכלל
 דע ןייטשלָאהמ .יטלאבה םי ףזח לע רשא םיווָאלסה תוצרא לכ תא ותלשממ
 / ו ו גרובנעיול לע םג ךלמ ּוועָּב טלָש ןכבו , רנאלהטסע לובגל רפעמ
 / דנָאלהטסעו דנָאלּפיל  דנָאלרוק תופנ לע ןעסיירפמ לודג קלח לע , ןרעמָאפו
 . -- (ןעיגניבלַאררַאנ) תימורדה איגניבלַא לעו םיווָא לפ הופי נ א ד ה לע ךולמיו
 , וידבעו וירש תובלב הזע המטשמו האנש וילע ּוריִעַה ורי תרגתו ובבל רֶבּוּכ ךא

 םקנתל ןעדעווש ם-ךירנייה ףארגה ול ברא , דיצ רוצל ותכלב םויה יהיו
 תיבשָב ּוהָאְלְכִיַו ופכב והשפתיו , וייהל-תא הפרחב הבהו ומילכה רשא לע וב
 / םינש יתשמ רתוי םש בשיו ,  גרעבעננָאד םשב תארקנה הרוצבה ותדוצמב
 . תלודגה םברתבו , סמ ול ולעה רשא ץראה יאישנ וינפמ וצרפתה ּויבָש ימי ךשמבו

 :.םימיב יכ דע , םדק ימיבכ םירוח ינב תויהלו םראוצ לעמ ולע תא קורפל ומהלנ
 . ,קעבילו גרו ב מ אה ירע ,רָאמַערלָאוו תיב יבלמ ידי ישעמ לכ וסרהנ םיטעמ
 .ן םיִרְּבִאָה תיִסַנִּכ ;(עטדָאטשסכייר עיירפ) שפוח ירע הנייהתו ןתורבעמ זא ורענתה
 רוה תוממור תחת ּובש םיזנכשאה תוצראו : תישפח היסנכ תויהל התמדקל הָבְש
 .תוכובמהו תומוהמה ובר .,ינשה רַאמעדלַאוו תומ ירהא . -- הנושארבכ ףסיקה
 .יטפשמ תא רוע לידגהל ןוצר תע םיתרפאהו םיאישנה ואצמ זאו , ותוכלָמ ?ראב
 תמורתו טמ לכמ םה םישפח יכ םהיניעב:לקנה יהיו ( םדיב רשא רורדהו תורחה
 'דוע תונפ יתלבל םידהוימ טפשמ יתב םג דוע םהל ןנוכל ואשנתיו , ךלמה רצואל
 ,ישילשה ראמערלאוו לע ישילשה רָאמעדלָאוו תבָשב ךא , -- ךלמה יטפשמ לא
 ₪ 4 | תקזהב םֶנְּב לע ךלמה יטפשמ תא בישה , הכולמה אסב

 1 !575 = .תובלממ שלש תא תינש הרבה ותב אהטערַאגרַאמו / ריה
 .םיפאנ = פסה
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 םיגנילגניאהו,קרַאמָאנעדבןקוה םָארג:ןענעוורַָאנב השדת
 לּועָּב םראוצ תתל  םלועמ וסנ אל רשא םיִנָאמרֶאנה יאישנ ךא .ןערעווש ב
 הקוח ריב קר יכ דע .,םהילעמ םיכלמה לוע לָּבַחְל דימת וצרפתה ,  טילשו ךלמ
 םיברו , םשארל ןמזה ביכרה רשא םישדחה םיכלמה ידי תחת וענכנ היוטנ עורזבו
 םהל שקבל םימי תוחרא  רובעל ופיסויו םהיעסמ תא ּושרח םַעָב םיננואתמהמ
 רשא איד נא רֶא נ .לא וכלה וירבח ידודג םע ָאללָאר . תוירכנ תוצראב ַחזְמ
 ירע םש וננוכיו דנָאלסוא לא דודנ וקיחרה םירחא םיעסונ ידודו , תפרצ ב
 םישדחה םיכלמה םע .ומחל .; םלועמ םיִרזַה ינב תזטמה ישארו םיאישנהו .. בשומ
 תד תא ונתנ אלו תובר תואמ תּונַש וכשמנ ןהה תומחלמהו , םימיה לכ דימת םהה
 רבכ לָחַה תיעישתה האָמב םא ףא יכ ,ןהה תוצראב הישרש תוכהל תירצונה
 /ןעדעוושו קרַאמענָארב , ןעגעוורָאנב איהה תדה םשב אורקל (סויראשנַא) רָאנסנַא
 ולבק ןעדעוושב ףאלָאו . , קראמענָארב ןהַאציולב רלארָאה ומכ םירחא םיכלמ
 / תילילאה תדה דוע המחלנ תאָז לכב ,תירישעה האמב איהה תרה תא םהילע רבכ
 הדי זיעהל הצמאתה וע לכבו הנש .האממ ךתוי תירצונה .תדה םע , ןירָא תד
 דכנ ירי לע קרַאמְענָאדב תירצונה תד הרבג הנורחאל ךא .,.הילע חנימי םירהלו
 שורק ףַאלֶא ירי לע ןעגעווהַאנבו , לודגה טו א ק אוה אלה ןהאציולב רַאלְראה
 תובל תא .הילא תוטהל תיִרַצונה תדה התילצה אל ןערעוושב ךא . : .םירצונה

 רשא ךירע תלשממ תחת הרשע םיתשה האמ ךות רע .םילילאב ו
 רשא רע תובר םינש ,דוע ורחַא (קוִממטח) םיניפהו , ול ורמאי ישוהקי םירצונה |
 םיפאנידנָאקסה  תוכְלממב : :,;תירצְונה .תדב םיְלילאב תללהתמה .םתה .ּוריִמַה |
 ינהכ .יכ- , - הב .וקיזחה רשא, םילילַאה ירבועל תירצונה .תד ראמ .הבוטיה |

 םהיכרד תא וביטיה םג , הלְבְשּההו המכחה ערז .תא םכותב וערז םיטקידענעבה
 .איד) .הביתכה תכָאלמ תא .ואיבה .םה ,  הנידמה יטפשמ  לכבו  ץרא ךרדב |
 ןענורדבתכ .םשב :ארקנה בתכה תא .ושרגיו ,. ןהה .תוצראב (טסנוקעביירש |
 סָאְר) םיאמורה בתכ תא .ויתחת ומישוו , לבל חלצי אל רשא (+ (טפירשנענור) :
 וערזיו + המדאה .תרובע תֶכאלמ .תא ,וביחרה םה ; (טעבאהפלַא עשינייטאל \
 , (ןעלהימ) םָיִחַר יתב ונב םג ; ןהה תוצראב דוע וערונ אל רשא תושהח תואובת |
 .רשא .םהה .םיזעה םימְעה,תא .ודמליו , בהזו ףסכ םהמ איצוהל םירהב ובצח \
 ןמ .םחל איצוהלו . , םולש ישנאכ הרובע .תכאלמב זוחאל דיִמִת ,תומחלמ ורוג%
 יכ ץ םידורמה םיהבעה םכש לָעַמ תודבעה לכס .תא ולקה םירצונה יריסח ., ץראה"
 בא ינב םה םיחא שיא ינב םג דא ינב לכ-וכ .םיתרפאהו םירשה יניעל וחיו /
 וירי השעמ יכ , רבע יִנַפְל ןשְ לד ינפל ענש רג אל םדאה רצוי ינפלו , דחא
 םלכ ד

 םיוק ותנומתו , ןעיפאנידנאקסב ובשי רשא םינומדקה םימעה בתכ אוה ןענור בתכ (* 0
 לע םתוא םקקחב םימסוקה םהב ומסק םינושארה םימיב . ןימיח לא לאמשהמ םיבתכנה םי

 תורוק , םירבכנ םינינע ןורכזל תרפועו לזרב טעב רוצב םתוא ובצח כ'חא , תולקמו הושמ
 תירצונח תד תא םהה םימעה ולבק רשא תעמו ,, הלאכ תוכר דועו םימיה  תודלותו םי

 רח ו'"פה האמה עצמאבו , םירפס 'תולגמ לעו ןוילגה לע טעב סהירבד לכ םהב בותכל ולח
 . םהה םימעה ןיִּב םיכלהמ אוהה
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 יתבב ושעגתה םעזו הרבע , בבל ןוהמתב לראק תא הכה , הזה ארונה ןומאה
 ויבהוא תצע לכ לא תונפ ילבמו  ,ובלו ויתוילכ הטהל תומכ הזע המקנו , ושפנ |

 תנשב ראונאי שרוחב ךא ., המחלמל םיראצייוושח לע תישילשב הלע , ורוס יִתַמּ
 םיגנירהטאלהו םיסָאולעה / םיראצייוושה ירובג ינפל וליח לכ ףַננ (1477 ו'לר א'ה)
 רחבמ ;  בדת יפל ולפנ וירובג לכ , ןזאָפקו חרק םינּופסה יצנאנ ריע תּודָש לע
 םנ ללמואה לראקו ! אוהה תּורְבַע םויב טילפו דירש היה אלו / חבטל ודרי ויריבא
 אָפְפ רשא הלוצמ ןוי לע והוגישיו וירתא ופדר ויביוא ךא /  ברח תסונמ וילגרב
 -- ותוא םג טרהיו , תרקו הרקב

 םוהטנַאצרעהה תא תפרצ ךלמ אז גיוורול עס , לראק תומ ירחא 8 6.
 תוצראה רתי ףא דוכלל וחפ ץמאיו ויניע שטל םג , תפרצ לובגל התפסיו דנוגרוב
 ריגנ ןַאילימיסקַאמ חקל איהה תעב ךא ", (1479 ט'לר א'ה) דנוגרובל תובשחנה
 הכה ומָצַעְו ותרובגב אוהו , השאל ול .לראק תב (ָאירָאמ) םירמ תא ךייררעטסע
 תא בישהל וילע ופְכִא תא דבכיו ברק םויב וב ומחלהב תפרצ ךלמ גיוורול תא
 , םיהמ התמ םיטעמ םימי ירחא .ןהילע םחלהל רוע בושי לבלו ןהה תוצראהמ ודי
 התקרפמ רָבָשִּתִו לופתו ,וילע הבכר רשא סופה התוא ליפה דִיַצ דּוצָל התכלב יב

 הָתַפיו לבנת , וילא דנוגרוב תוצרא תא עורקל תפרצ ךלמ גיוורול בש זאו , תמתו
 רע איהה 'ץראה לע זא טלש רשא .ןַאילימיטקַאמב דוגבל הלפשה ץרא ירע תא

 ריע יכ , ודיב תילצה ובבל ץָפַח הנהו , םירמ ול הרלי רשא ונב פפיליפ לדגי רשא
 ו ותוא ושפת ענגירב ריעב רשא תורבחה ילעבו , ב הדגב טנעג

 ץרא ירע לע ודי טיו , ומצעו ותמכחב ןשיליפיטקאמ רבגתה תאו 5 ךא . הינודא
 ול הרלי רשא פיליפ ןב (ץ) לראק . -= ודי תחת-וענֶּכיו ובש יכ דע הלפשה
 תובאו ויתובא תוצרא ל תא שרי , לבזיאו דנָאנידרעּפ תב ררפס תָבְלַמ ַאנָאהֶאי
 המכח , רשועו ןוה הל האלמה הלפשה ץרא לא ובלו ויניע ויה תאז לכבו , ויתובא
 תופנ רועו ןרערלעג תאו , טכערטוא תא :הילא רבחיו ; השעמה תשורחו תעדו

 והתפסיו , דנוגרוב לילג , רחוימ לילגל רחי הנייהתו / ול דכל רשא תוזוחמו
 . זנכשא ץרא תכלממל

 (0588ההההתוה) ןעיפאגירנאקס 6

 םיה הדרל םינָארהו םינאמרַאנה ולדח רשא ירחא < 7.
 םיגנירָאווהו (רעגניקיו) םינניק יווה םג , לבת תוחרא רובעל וא תוינאב
 , ץרא יספא רע רהנמו םי רע םימ רוע וטטוש אלו םהילגר ּואְלְּב (רעגנירָאו)
 - תוטמה יאישנ רתי לע אשנתהל םירובגב בל יצימא םי דח א םי א יש נ ותילצה
 = תחת םינוש םימע ואיבה םהידי ַחכְבּו , בר לשממ םב לושמלו (עגינָאקנעקליפ)

 < .הכלממ דסי רֶאהנָאש דלַאררַאה + ץראב תושרח תוכלממ ּודְסיְיַו םהלשמ



 ו -

 ורודב היה בוטה של דובַכּו;רשועבו הדובע תכאלמ לכב , השעמה תשורחב
 תוכילהו תעה דַמְל ויריבא תרע תאו: , ץראב םירישעהו םיפיקתה םיאישנהמ דחא
 הכאלמ יתבו רוחסמ יתב תואלמה רוחפמה -ירע ..םימיה לכ-םאשניו םלטניו םלוע
 רועו ןעווָאל ., ענגירב , ןעפרעווטנא , לעפירב . / טנעג :::ןה אלה ,רשועו ןוחו
 ןהב ואָצמנ םג , רורדה רוָאב ווריאהו .םולש בור לע .וגנעתה , הלאכ תובה םירע
 המחלמ ידטולמו ברח יפלושו  םיחמרב :םיקיזחמ , תשק ימוה יקשונ  ליח ישנא
 + -7- אוַצמ תע לכב רעשב םהיביוא תא רבדל ושובי אל רשא םיחרזאה ינבמ

 םוהטגָאצרעהה . תא דוע לידנה  ,.פפיליפ .ןב זעה לרַאק 8 465.
 רשא ולכיקבו , התראפת תא בריו.הלובג תא ביחרה  ,ותלשממ ץרא אירנוגרוב
 המה תויכש לכו - םיִכלַכ .תולוגס ותוא אלמ יכ ,  רובכ רמוא .ּולָּב דנוגרובב
 עדויו .ליח רובג  ,.םינוא בר ., חכ ריבכ היה הזה גָאצרעהה .. בבל תויכשמו
 תואְלפִנְבְו תולודגב ָףּולָה לאויו ויניע ומר , ובל ּהָבִג ותקוָמב ךא , המחלמה תוכילה
 ווג שיאל ךפהנ יִכ דע , ושפְנ תואתו ובל תובשחמ רציל רכְמְתַה םג , ונמט

 אל. , ול אל תונכשמ תשרל קר היה וצפח לכו ועשי לכ ,  בל ריבאו ףרוע השק +
 תוצראב הֶבִתְרִהְו הבוטה ותלשממ ץרא לובג תא ביחרהלו ,טפשמב אלו .קרצב
 תיגלעבהתָיתפרצ .תכלממ םשבו .- , .הרוהא . הכלממל .יהת  יכ...דע ; תוירכנ
 ךלמ א גיוורול ךא ..יחרזמה הלובג היהי ןייהר רַהְנּו , ארקת (שיגלעבדשיללַאג)
 לכב לושכמ רוצלו ףגנ ןבאל ול יהיו -.ךרהב ןטשל-ול רמע דגובהו לכונה-תפרצ
 לע המחלמל .ועה לרַאק הלע רשא -תעב יכ . , ותלשממ תא לידגהל הָנפ רשא
 הֶריבה ריעה יצנאנ תאו ותלשממ ץרא תא ודימ עורקל ןעגנירהטַאלמ גָאצרעהה
 איבהל תפרצ ךלמ גיוודול ץמאתה איהה תעב , ןהילא ויניע תא רבב שטל.רשא
 ליחה ירובג :םיראצייוושה םע .ןעגנירהטַָאלמ .גָאצרעהה תא םולש .תירב תקופמב
 רשא לע םיראצייוושהב לרַאק ףא רתיו ., -- (ןעססַאנעגרייא) הלֶאה;תירכ ילעבו
 רחבמ לכבו וישרפבו ובכרב .המחלמל םהילע לעיו , ותמחלמ שיא םע תירב ותרכ
 ישנאב .ראמ הלודג הפגמ התיה ,ן אנ ארג .תמח למב ךא . ויליח .ירובג
 רפעכ םומישיו .םּוסיִנָה , סופיררה , ברח יפל םתוא ּוּכַה ץייווש ירובג יכ , וליח
 ףסכ םיאלמה םתונחמ ילהא םע (ָןָשְש) .םידבכה קשנה ילעב תאו , שורל
 ורע וערי אלו , ּוזּובָיו וסַש , תונידמה תולוגס לכו הראפת ידגבו ץפח ינבא , בהזו
 לע לראק תמח הרעב קש שאכ , -- חוצעה םריחמ תאו ברה םכרע תא
 שרחה ליחה םע המחלמל םהילע תינש הלע םידחא םושדח תפוקתלנ , םיראצייוושה

 ןעטרומ תמח ל םב יכ ,הָמְלִש ותְסוְבִת התיה תאזה םעפב םג ךֶא ול השע רשא |
 ובנזיו , ברח יפל ועירכה וירובג ורוחב תא , תחצנ הכמ תינש םיראצייוושה והוכה
 - ,רפסמ יתמ .ברח יטילפ םא יכ םהמ וראשנ אל יכ רע ,, םהירחא םילשחנה תא םג |

 ןוה לכ םהיתב תא ואלמיו םהל וללש. , הנחמכ ואצמ רשא בהוהו ףסכה לכ תאו |
 ו רנָאלטרָאאּוו תא לראק רימ .וחקל ןרעב יתרזא .. -- הנוכתל הָצְק ןיאו רֶקָי |
 -- עמ הז ונממ לזג רשא ותלשממ ץרא תא ורימ ערק ןעגנירהטאלמ גַאצְרעההי ||
 ןוכאה (



 תיב רַנ תּובָּכ םוימ טספאפה תעמ 8 הרס רשא לאפא ענב 8 3
 - םיפלעוגה ביר תא ובר םהו ,וש נַא אישנ ל רא ק יאצאצ וכלמ ןעפיוטשנעהטה
 תא .ןעינָאנַארַא יאישנ תיבמ אי לי צ יס יכלמ ובר רשאכ .םחכ וצמאמ לכב
 הבש  תומחלמה ץחממ לאפשענ הָאָּפרִתִה רשא ירחא , -- םיניללעביהגה ביר
 הבבושהו הפיה  הכלסה ימיב ךא . םדק ימיבכ | הַרְובְכ  תעפיב : תרפתו
 ינושארה אנאהאי .תכלממב תושדה תומוהמ ושדחתה ,הנוש ארה אנַאהֶאי
 ל ה , לג ,קֶשע 7 ָיִרָב התְלכְ הירע לכב הלח הער בדח , לעפאעב
 הינשה אנאהא= אנ אה אי  הכלמהו . זָנַר הואלמיו הירעשב ןצרפ .סמחו רש
 ה'צק--ר'עק ה היעצפ תוברהלו לעפַאענ תא זיגרהל רוע הפיסוה הינשה
 1414-1482 ,התובלמ אסכ לע תבשל ןב הירחא החינה אל איה יכ ,םישונאה
 ירתאו ,ןעינָאגַארַא אישנל האסכ תאו הרזנ תא הליחנה , תומל הימי וברק יכ יהיו
 התיה תאזו . ; תפרצ אישנל התכלממ תא שרותו , הישעמ לע המחנו הבש ןכ
 תגלפמ / תוגלפמ יתש ומחלנ הרשע שמחה האמה ימי תירחא דע יכ הָּבְסִ
 הרבגתה םעפ , לאפַאענ תכולמ רבד לע , םינָאג ַארַא תגלפמו םיתפרצ
 ןהה תומוצעה תומחלמה תירחאו .(1504 ד'סר א'ה) הינשה םעפו תחאה הנפה
 תולובחתב איבה :ןעינָאנָארַא ךלמ ילאהט אקה דנָאני ךרע 5  יִכ התיה
 דוע הנרבחיו ותוכלמ טבש תהת לעפַאענ תכלממ תא וניִמי תרובגבו .ותמרְע
 לאפַאענ לע םידרפסה תוכלמ לוע ץבר הנש תואמ יתש .  איליציס .לא םעפה
 ופימעה רשא םידבכה םיפמה . ןהילע וכלמ (עגינָאקעציוו) ךלמ יבינו ,.איליציסו
 וססוב / תורחה יטפשמ לכ ןהיליצאו ןהיאישנ ירימ ותקל רשאו , ןהילע םיררפסה
 תא ואיבהו , / הנהה תורישעה תוצראה תא ושירוה / םיחרזאה בַצְמ תא טעמ טעמ
 -- תודבעהו תולפשה בַצַמְל םיִרוחַה ינב

 . תשדחה אידנוגרוב: תכלממ 5
 - (1102067עת7880806 10078800180) -

 ,זעה פפליפ לע טלש (ענהיק רעד) זעה םפיליפ 8 4:
 | דמק-- "כל אח ,תפרצ ךלמ ןא האי ויבא יפ לע איי ד וג רו ב םוהטגָאצרעהה
 | 0% 5 = השאל ול ןרעדנַאלפמ ַאהטערַאנרַאַמ תא ותחקבי
 .הָעטננָאק םנָא רפ םשב תובוקנה םיזזנכ שאה ל רשא תופ נה תא םג שרי
 .רשא תורישעה תופנ הו (טפאשפַארגיירפ עשידנוגרוב איד) (קיב6 66 00016)

 - םירע דועו ןעפרעווטנא , ןלעבעמ + ( נב אָאטרַא תפָנ םע ןרעדנַאל פל
 תחהילב ןאהאי = רעד) | תתהילב ןָאהַאי .םשב ארקנה ונָּב  ....תוכר .תוזוחמו
 ו רוע וביחרה (עטוג רער) . בוטה פיליפ ודכנו (עְנעְקַארשרענוא
 .בוטה פפיליפ = וננוכיו , הלפשה ץרא תונידמ רתיב םג םתלשממ ץרא לובג תא
 ו הל ו הרעהַא הסל / מ ,הימכת תמכחב אילטיא תא תורחתהל הלכי רשא הריהא הסלממ

 תשורחב



 .יטע ןיב םיבלהמ הל ונתיו םיערמהו תומכחה לובג תא וביחרה ,

 תירצונה היסנכה ךותב תונלפהו הבירמה התבשנ רשא ירהא 8 5.
 ץָמ תאו אמור יאולחת תא אפרל םידחא םיטספאפ וצמאתה ,(13% ד'יק א"ה)
 ישימחה סוילאקינ . ישימחה םוילָאקינ טספאפה ויה םהב םילודגה ., תיִתַרַה היסנכה
 1450, "י א'ח  ןאכיטָאווה ןומראב (קעהטַָאילביב) םירפסה דקָע תיב תא דסי רשא

 ינשה סויפ = םהוינש יכ , ינשה םּויָּפ ללוהמה רפוסהו םכחה טספאפהו , אמורב
 1460 ,כ'ר א'ה

 , םירצונהל םה: םיטספאפה ינש וביטיה רשאכ הנהו . ץראה
 יששה רדנסכלא םיערה ויכררב . : טַַאַַא) יששה רדנסכלא טספאפה םהל ערה ןכ
 1500. ל" 'ח .איצערקולו רֶאז ;+ טרפבו) ותחפשמ ינב םג , םותחשנה ויללעמי

 ירתא , ּואָטְח לואָשו ותחש וקימעה (6880ז טמפ 10010218 201218) א''רָאב
 הנעה וילי פוילוי ידי תא םעה ישארו םינהכה ואלמ יששה רדנסכלא
 1510. "י "= תער לעבו בבל םכח היה אוהו , טספאפה תנוהכב ןהכל ינשה
 ותנוהכ םע רבב רב האשנ אל , המחלמו ברקל הצרטנה ותקושת ךא ., הבחר
 המחלמ תושעל ודובכב עסנ אוה יכ . םימיה לכ חור תַרּומְל הל יהתו הלורגה
 היסנכה תוצרא לובג תא ביחריו ויתומחלמ לכב רשהו דיגנה יהיו / וביר ישנאב

 תופנו םירע דועו , אראררעפ תא , ַאנָאקנַא תא , ָאינֶאלַאב תא ודבלב תירצונה
 ידישעח אעל ירי ש ע ה ָא ע ל טספאפה . -- ויתוצרא לובגל ןחפסיו תורחא
 1921, אפי = , עדמ לכב ליכשמו םכָחמ םכח היה ו יצידעממ אצנערַאל ןב
 ןמא ידי ישעמ תודמח לכ וכותל ואיבהב ןַאקיטאווה ןומרא דובכ תא רישעיו

 תואיכ ותנוהכ ימי לכ המכחה יניעמ ץיּפְה םג , םישרח ימכח יללעמ לכ תראפתו <
 ןוי ימכח ירפסב קר ויניעמ לכ ומושב יכ ספא . יצידעמ תוב יאצאצמ דחאל
 . לודגה ּהָנַהכְל תואיכ היטפשמו ותד ירומל תא דוע בשח אל , אמור ירפוסו
 םשב םהל לס רשא םיאטחה תחילס רעב םירצונהמ בר ףסכ ףסא תאז לכבו
 ראופמה ןינכה תכאלמ תא הלכ אוהה ברה ףסכבו , (סָאלבַ תירצונה תדה
 ןוה וילע רזפ רשא (עכריקסרעטעפ) רעט עפ ת לפ תת .תרוב.ןינב , בגשנהו
 םשב בגשמל עדונה אשנהו םמורמה רָיַצַה , םיליכשמ םינמאו הישרח ימכחל םוצע
 ריצה לאפ= | ךועב , -- ודובב לכיה ךותב רזנ ןבאכ םסונתה לאפר

 'ר--ג'מר יה עט סם ע תיב ינב הרשע שמחה האמב ּולשָמ ַארַארע 5%
 תא וביחרהו הלכשהה תראפת תא ולידגה םה ףגו , םיריעצה

0 

 ג'צו-רדלי אל .םג ,  (דנַאלאר עדנעואר רעד) יללוהתמ ה דנָאלָארי |

10 

 , יצידעמ תיב ילשומכ תבשחמ תכאלמו השעמה תשורח לכו עדמהו המכחה לובג

 .אטסארא | םשב הבוקנה הבגשנה הרישה תא רש רשא ָאטסָאירָא |

18 
 אססאט תא רש רשא (ץזְוטָאָט ]880) 8585 ָאטַאווקר אוט
 1595,הינש א'ה .עטיירפעב סָאד) יהשפחה םילשוריי םשב עדונה םמורמה רישה
 רקי 'תא ולירניו ז ארעררקפב רשא םיגָאצרעהה ילכיה תא 6 , (םעלַאזורעי <
 -- םתלודג .תראפת .

 לעפַאענב
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 = ילשומ ידיב תינש הָבְסָנ הלשממהו ,  םריעמ םהה םיטילשה תא ושרגיו .בושיו
 | עסנ . (1580 ציר א'ה) אוהה ערה השעמה לע ץנערָאלפ ינב תא רֶסִיל . םעה |

 תתחפשממ רצנ יעיבשה ם נ ע מ ע ל ק טספאפה תצע יפ לע ישיטחה לראק רסיקה
 עורזבו הקזח ריב הילע רציו ץנָעְרָאלְפ ירעש רע לודג ליחב אוביו , יצידעמ
 ןומלש ךלמ רבדבו ,ריעה ירעש תא וינפל וחתפ יכ רע היבשוי תאץחליו , היוטנ
 םהילע לושמל רזכאהו בלה ריבא יציד עממ ררנסכלא תא םשארל ביכרה

 לובסל המכש התטה איהה הנענהו השגנה היסנבהו , גָאצרעה רּותְּב ףקות לכב |
 יצידעמה רר נסבלא הרר רשא ירחא . הזכ זע לשומו השק םינודא לוע תא
 / והוחצריו םעה ינב וילע ומק , תופוצר םינש עבש ץראה םעב לזרב טבשב אוהה
 יבשוי לע םדי תא וריבכיו ,יצי ד עט ינב תתפשמל הלשממה הבש תאז לכב ךא
 ימכח לכ לע , -- םהינפמ וצרפתיו ובושי לבל םשפנ התוא רשא לבב ץנערָאלפ
 זע רתיו תאש רתי / םהה םימיב ץנערַאלפב ויה רשא םיברה םירפוסהו םישרח
 אלעגנא לאכמ = (₪66| 'טטארַאנָאב אלעגנא לאכימ ללוהמה שיאהל
 גיבש--ד"לה א'ה םי בי נ בה תכאלמב ול בר התיה ודי רשא 408610 8000810111)
 1474-1565 חורה שיאלו , רוי צה תכאלמבו ןבאה ילי ספ תכאלמב
 יטלעפאיכקאמ רשא ילל ע 8 אי 5 קַאמ םשב ערונה םילעפ ברו ינידמה םכח |
 1527, ז'פר אה תא , (טשריפ רער) ייאישני םשב הנוכמה רפסה תא בתב \

 . יסויווול סוטיט ימורה רפוסה תודוא תומיענה תותישהי תאו יץנערַאלפ תודלותי
 , ןויניזוא ריעב תפרצב םיטספאפה ובשי רשא םהה םיברה םימיב < 1. י

 םַמִחְו םיינע רש ,טפשמ לזו שָר קשוע : הלילע וביעתתו אמור יבשוי ותיחשה
 א נָאַל א ןיב ויה רשא תומחלמה ילגרל איהה הריבה ריעה לובג לכב ןצרפ םיונע
 יצ געיר ַא ל אקםכחה שיאה בלב ּוריִעָה ןהה תוירורעשהוםיצרפה ,יניזרָא ןיבו

 , אמור ירעשב התונמה תא בישהל הלודגה הבשחמה תא (סויצנעריול סוילָאקינ) .
 תישפחה היסנכה יטפשמ תביש ידי לע םדק ימיבכ הריראהלו הלידגהל
 םינשמ אמורב ויה רשאכ ןושארה םמוקמ לא (ננוססַאפרעּפ עשינַאקילבופער)
 ,הזעו אמור תראפת תא םמורל וברקב םירעובה הבהאה שאה יפשר , תוינומדק
 תא םהירהא וכשמ , ויתפש בינ תומיענו , שא תובהל םיבצוחה םיצרמנה וירבר
 תלשממ תא אמורל ובישיו םהיתועורז תא וצמא םירבח רחא שיאכו  םיאמורה תובל
 , (ןובירטסקלַאּפ) םַע איִשְנ תויהל לע ומיקה יצנעיר ַאְלַאק תאו ,הנושארבכ םעה
 םהיכרדב םהל הנטשל ובציתי לבל אמור ירעשמ םיתרפאה תא ושרגיו ורהמיו
 יכ (1347 ז'ק א'ה) ! לק הרהמ המת הפס יצנעיר אלָאק תואישנ ךא . םהיללעמו
 רָבְּכ סמ םהילע סימעה , הואג לגרב םעה ינב לע סומרל ובבל 1ואָשנ 1אָשְנְתֶהְב
 רוע ופיסוה אלו ונממ סמולש תא ופסא יב דע המר עורזב םהב רו , אושנמ
 אלו ותנ אלו , וימעפ תא תוחרל ןוצר תע ויאנקמופ ויאנשמ ואצמ זאו , ותבהא
 תורחא םינש ירתא יכ ףאו . -- םריע ירעשמ אמור ינב והושרג רשא דע וטקש
 והותימה םעה ינב יכ , תומה תא םש אצמ הֶרָשַמּו לָשָמַה תחת ךא , אמורל בש
 , -- ריעה ךותב זא וריעה רשא הלומהו גואשב



 א
 תובל תא התנק איה יכ ,ץנערָאלפב תַמְל תויהל ,יצירטמה תחפטמ ,הרישעה |

 יכ דע , תודידיו הבהא תותואב םעה ישאר תובל תאו , הירי תוברנב םעה תלד

 יצידעמס אמסאק  ץנערָאלפ ריעב טילשו בר תויהל יצירעממ אמ סָאק םריה
 ריכר--ח"פק אה .שואהו , הלבגומ יתלב הלשממ טעמכ התיה ותלשממו , היתונבו |

 1428--1%9*  הרכי  ןתדלומ ץרא תבהאו | וב חור רשא שיא היה אמסַאק
 (לעטיט) רובָכ םש יונו לשומו טילש םש ול תקל אל ךא , לבת רקי לכמ ויניעב
 המצעְו לא הברה אוה , ןעהטא ריעב םעלקירעפ םג םינפל ןכ השע רשאכ
 ותבהא ירי לעו , ותשקבו וברחב רכל רשא תוזוחמהו תופנה ידי לע ץנערָאלפל
 ןמא ירי השעמ לכו המכחה לובג תא ביחריו / ערמו המכח לכלו השעמה תשרחל
 הלענה שיאהל , אילפהל דע םיראפמו םילודג םינינב הכותב הנב םג ,ץנערַָאלפב
 . ורוד ינבו וצרא ינב ןכ ּוהוְנְכ רשא יותדלומ ץראל באי םש קרצב תואָי אותה

 ראופמה אצנעראל 00608600 אפמה ָאצנערַאל 8 0.

 --- תמכח ול םש , יצירעממ מסַאק דכנ , ת6דממסת5חמוצ8)
 לכבו ויתובקעב .אציו ו תלקשמל וכרד תוחרא) , וקל .ונקז ויבא
 / תרק ימורמ יפג לע השעמה תשורח לכו המכחה תא בישוה יכ דע , ויתוכילה
 תיב ידימלת ידי לע אפורייא תוצרא לכב םיערמהו הישותה תוניעמ .תא ץיפה םג
 , םישרח ימכח וססונתה ודובכ לכיהב , ץנערַאלפב ומצעיו ובר רשא : רפסה
 ברח ינפמ וסנ רשא .ץנאציב ימכח ; רזנ ינבאכ םירפוסו םיררושמ , םיצילמ
 לכו ןוי תפש תעידי תא הכותב וציפיו איהה הלהת ריע לא ורהנ , םילאעמשיה
 ןב א יליספ תכאלמ | , םהה םימודק תורורב ועדונ רשא .םיעדמהו תומכתה
 תמכחו .(יירעלָאמ) רּויִצַה תמכח , (טסנוקרעיוהרליב) םיִעְצְעַצ השעמו

 , ַאְצנָערָאל תומ ירחא . םילולה ירפ ואיצויו חורפל וימיב ולחה ,(קיזומ) הרמוה
 ולוק רפושכ םריו , ַאלָארַאנאּפַאס ומשו םינָאקינימאדה תרבחמ רחַא שיא םק
 תלשממו םעה תלשממ קר יכ ץנערַאלפ תדע להק לכ ינזאב םיצרמנ םירברב חיבויו
 וכילוי םתולקלקע םיִטָמַה יצירעמ תיב יטילש יכו , םהיכרד תא חילצת תדה
 ינב תא ושרג יכ דע , ץראה םע בבל תא המה וחקל בורבו -- תומלצ איגל םתוא

 תאו , הלוגב םירדונ תויהל םהינפ לעמ סוכילשיו , םתלחנב חָּפִתִסַהָמ יצידעמ תיב
 רשאכ ךא . הלחתב התיה רשאכ םעה ישאר יריל ּוביִשָה תישפחה היִסָנַּבִה תלשממ
 טהל תא וילע לטיו יץנערַאלפמ רקשה איבנהי אלֶארַאנָא5אס לע טספאפה ררועתה
 לע םהיכרד תא היכוה רשא לע ול וממוקתה חורה ישנא םינהכה ם . , םרחה
 אל רשא םירשב ייח תוגונעתו רשועה ירחא םפדר לע ויפ טבשב םכיו םהינפ
 יכ .ברח תונוע וילע ּולָּפטו תואושמל ותוא ליפהל ויביוא ידי וגישה זא ,  תדכ
 ןהכה יכי התיה רבדה תירחאו , םעה ינב תא העִתמו תדה יִרָטָשִמ תא סרוה אוה
 ירחא . ישמשה יניעל שא רקומ לע ףרשנ אוהה ץנערַאלפמ איבנהו ינָאקינימארה

 ןושארה םרובכל ובושיו , הנושארבכ ץנערָאלפל יצידעמ תיב ינב ובש םיטעמ םימי <
 םעפה רוע הררועתה םעה תלשממ חורו םימיה וכרא אל ךא . (1498 ה'נר א'ה)

 ובושוו =



 / יו

 םתיברמ ואב :/ הנוילעה : אילטואב רשא  תויברעמה תונירמה < 6%
 - איהה הנטקה הלשממה תא ולידגה:םהו , ןעיָאוואסמ ם י 5 אר ג ה תלשממ תחת

 תבחרו הלודג םוהטגָאצרעהל התיה יכ דע םתחלצהו םתרובגו םתמכה ידי לע <
 ו (סיללאוו ,טראאוו , ףנעג) ארוי דע ץייווש ץראב תינופצ תאפל ערתשתו ,םידי
 דוע אצצינ ,ןירוט , שנָאמ עיפ :לע היפנכ תוטמ ויה תימורד. תאפבו
 תירב ילע ב םיראצייוושה וקוחתה רשאכ ךא . הלאכ .תובר תופנו תוזוחמ
 תיברעמ תאפב וצרפ םיתפרצהו , תינופצ תאפב (ןעססָאנעגדייא איד) הלאה
 םוהטגָאצרעהה הכלה זא ינמ , איהה םוהטגאצרעהה ילובגל םיבורק םינבש ויהיו
 דנוגרוב םע התמחלמב . -- םהה םירובגה הינכש ירי תרגתב לַדָו ךולה ןעיאוואס
 הקרפ (עפפמָאקסנָאיצאמרָאּפער) :תדח 'תמחלֶמְּב :: הדימ דנַאלטדַאאוו הערקנ
 םע ןושארה ץנָארפ תמחלמבו , הראוצ לעמ איהה םוהטגַאצרעהה לוע תא ףנעג
 תובמ ישולשה לראק גָאצרעהה רבָא , דנָאליאמ תלשממ רבד לע יעיברה לראק
 ישארו ,  ותשורו תוצרא רחבמ תא ,/ יעיברה לראק ךלמה תירב לעב ןעיִאוואס
 ובש טרעביליהפ לאונמ ע ונב ימיב ךא , ודימ וערקנ תובוטה ויתונידמ
 , (041ג0 68₪16518) םיזערבמַאק-ַאטאש םולשב םהינודא דיל ןהה תוצראה
 םיגאצרעהה ךא .. הנהה ותשורי תוצראמ תורחא תופָנ רַתַול רתענ רשא ירחא
 תובוט תורחא תוצרא רוכלל .סהיתולובחתו םתרובגב וחילצה וירחא ויה רשא
 ומש הנורחאל יכ דע , (איונעג , אינירראס) ןהמ וערקנ רשא תוצראהמ תולודגז
 . -- םירידא םיכלמ ויהיו םהישארב תוכלמ רתכ

 . הנותחתהו  הנוכיתה .אילטיא (ם

 יהתו אזי פ רוחסמה ריע הנושארל האשנתה ַאנַָאקסָאט תיפנב < 9.
 , איונעג ילעב תאנקבזיהתאשמ התחדנ ןכ ירחא , רשועב יתרש / רוחסמב יתבר
 רע ליח לא ליחמ ךלתו אילטיא ירע לכ לע השאר תא ץנערַאלפ ריע המירה זאו
 איהה הללוהה ריעב ולשמ הנושארב . הדי תלשממ תחת אזיפ תא םג האיבה יכ
 האב , םיניללעביהגהו םיפלעוגה תומחלמב םֶהּכ םֶתָּכ ךא : םיליצאהו םיתרפאה
 ויה םתיברמו (עטפניצ) תונוש תורבחל זא ונלפנ םהו ; םעה ידיב הלשממה
 = . (ןרעטייבראללָאו) רמצה תרובע ידבוע םג (ןררעהקירבַא5פ) הכאלמ יתב ילעב

 ענירנָטטשללָאפ ענייא) הָמְלָש תישפח היסנכ הרסונ רשא טעמכ ךא
 = םירידאה םירתוסה ןיב תומחלמו תוביר ירבד וררועתה , ץנערָאלפב (עיטארקַאמעד
 האב זאו . הרשמהו הלשממה רבד לע םיריעצה הכאלמ יתב ילעב ןיבו / םירישעהו
 - ידיב םעפו , ייתרפאי םש דובכ תא ףסכב ונק רשא םירישעה יריב םעפ הלשממה
 ינב ורענתה , םהה תומחלמה ימי ךשמב . (עטפניצ) תורכחה ישאר םעה יאישנ
 < םתדלומ ץרא תבהא םג ; :םֶּבֶחַב וררועתה רורדו שפוח ישגרו ,םתולפש רפעמ םעה
 - תא תורחתהל ץנערַאלפ הלכי יכ דע . םבבל תויבשמב הספונתה הלכשהה חורז
 - התפשמה החולצה הנורחאלו ..הלכשהה ןכשמ םוקמ רורדה ריע הקיתעה ןעהמש

 הרישעה



---970- 

 , הברקב ןוחמו ביר לכ תיבשהלו איונעגב םולש תושעל וינתמ תא : אנגאפאלמ
 איר אד :תיב לע רשק , רשועה ברו םישנאב הפיה אוהה ליכשמה ףארגה יב

 תא ןנוכלו , (עדריוונע ג ָאד איר) איטעגב הלשממה תא ורומ עורקל רשק -
 םאתפ ךא סלול דוע טומְת לבל טפשמהו קרצה ינדא לע .היסנכה :יִרְּמְשִמ
 תב תכוראו , והתב ּולע ובל יכרעמ לכו ,.ויתונותשע ּודְבָאְו .תֶצָבַה ליִהְבַה
 , תי ב מ איהה היסנכב ושעגתה רשא תומוהמה תלוזו , --.דוע התלע אל איונעג
 םינאמסַאה תוכלממ וננוכתה רשא םויה ןמל יכ . ,.ץו ח ב .םג הרשע דובכ ררי
 לודגה הרחס תאו ּהָמצע תא איונעג תדבא ,   תיחרזמה .ודוהל .ךרדה .התלגנו
 .-- התרצ גידענעווכ

 דנאלייאמ
 תרישעה החפשמה ידיב טעמ טעמ הלפנ הללוהה ריעה דנָאליאמ 8 7,

 תואישנה דוה תא הל לַצֶא רפיקה רשא ,יטנַאקסיוו תחפשמ
 ליח הרבְג םג הקתע תולודג תּוצֶאְנְו תוצירעו תוירזכא יפ לעו , (עדריווסנַאצרעה)

 אידרָאבמָאלה ירע תיברמ תא הָרְבְל םג ,םיִרְצְמִדיִלְּב תֶטְלַש דנאליאמ לע טולשתו |
 ךותב . היתומחלמ תא וחלל הרכש רשא היריכשו הילה ירובג ןימי עשי תורובגב

 ָא פפיליפ5 תומב איהה הירזכאה החפשמה רנ הבכ הרשע שמחה האמ ימי <
 תשרל רכז ןב וירחא ריאשה אלו המימתהו הרשיה ותשא שפנ חצור ארי אמ
 ירירע ותומבו יטנָאקסיִפ תחפשממ ןורחאה טילשה היה אוה יכ ,  הלשממה תא |

 דוה תא ונתנ היליצא לכו דנאליאמ יחרזאו , איהה החפשמה תלחות הדבא
 יהיו ,(רערהיפנעטטָאר) םיליחה ירש שאר ַאצ ר א 5 ץ נ אר 5 יריב הלשממה

 תיבבו םימיה וכרא אל ךא . היתונב לכבו איהה הגנועמהו הֶוְנה ריעב טילשו בר +
 תא םידרפסהו םיתפרצה ּושָטְל ואו , םינידמו תוביר ירבד וררועתה הזה טילשה |
 . םתכלממ ץראל התוא ַחָפסְלּו הינודא ידימ איהה הרמח ץרא תא עורקל םהיניע +
 תאו ,הדכליו דנאליאמ לע לעיו ןוצר תע זא אצמ תפרצ ךלמ רשעה םינש גיוודולו |
 והרסאיו .היבשב חקל , איהה תעב רנאליאמב טילשה :ארָאמ גיוודול גַאצרעהה |
 לזרבו נע רוסא םש יהיו , ץרא תויתחתב אָלָּב רוב יִנָמְשַאָל והכילשיו , םיתשוחנב |
 דנָאליִאממ םיתפרצה ושרוג  תוטעמ םינש ירחא יכ ףאו .  תופוצר םינש רשע
 גָאצרעהל םקוה . , אלכה תיבב בשויה ָארֶאְמ גיוודול ןבו ., אילטיא ץרא לכמו |
 ךלמה תבשכ יכ , הָתְולשְל הכרא התה "אל תאז לכב : והיבא תחת רנאליאמב |
 דנאליאמב תולעל ותרובג תישאר התיה ., תפרצ אסכ לע ןושארה ץנָארפ ריבאה |
 יִאנָאנגירָאמ תמחלמי םשב םימיה ירכד ירפסב הבוקנה הלודגה המחלמבו ה \

 דנאליאממ גָאצרעהה תועורז תא רבש + (216-3168608651800% ד 18ָאַחַמַ)
 / ותמחלמ תא םוחלל רכש רשא ץייווש ינב ירובג ויתואבצ לכ תא ברח יפל |

 תוכיסנ הלפנ םינש רשע ץקמ ךא .,, תפרצ ץיראל דנאליאמ תא ..תינש הפס
 . הנש םיתאמכ םתלשממ תחת .יהתו םידרפסה ידיב דנאליאמ |םיתטנעצְרעה)

 תונידמה



 יי
 = = רנאנידרעפ ךלמה תאו טספאפה תא הבהא תותובעב םהילא וכשמ םתמרעבו
 - הנוולעה לע התיח הילשומ םיתרפאה דיו התמדקל איהה היסנכה הבש ואו
 .דְָוהְּב יכ ספא .  אילטיא תמרא לעמ םיתפרצה תא ושרג יכ דע , הנושארבכ
 גידענעוו הָתּכִה , תיחרזמה ודוהל ךרד םיב תולגנ תּולְְהְבּו םינָאמסָאה תכלטמ
 אצומ ללגבו , תויחרזמה תופנב ּהָריִנ הדבָא םינאמסָאה ידי לע יכ , תושונא תובמ
 יבשוו . -- דוע הילא בש אלו , םיאלפ הרחפ רובכ ררי תיחרומ ורוהל ךרדה
 םהידי לעו / םישרח ימכחל בר ןוה ורופ םנ תבשחמ תכאלמ תא ובהא גירענעוו
 ימיב םג המו / הלעמ הלעמ (טסנוק יירעלאמ איר) רויצה תכאלמ התלע
 ןאיציט | םיריצ ישרח ימכח לכ לע הלעתה רשא ללוהמה רֶיִצַה ןאיציט
 1477--1976 = וילש--ז'לר אה | הושעל אילפה יכ , תרכי אל םלוע םש.ול שעיו  גידענעווב

 איונענ
 ,התלצהה ירה םורָמ לע תּולע גידענ עורו הליפעה רשאכ יהיו 8% 4

 \ תא הילא בכהל הצמאתה םג ן םימיה לכ התסעכו התרצ איונע ג הב אָנְקְתַ
 התרצ לע השא ןהה תויסנכה יתש ופינה הזה רבדה ללגבו , םדקה ץרא דקמ
 .לכב ךא , םיבו השביב , םימעפ תובר תופונת תומחלמב הנמחלתו תמקונ ברח
 "ךע התיה איונעג םג הנהו . הָּתְבַיא תא הצער הנימיו , גידענעוו רי המר םעפ
 שישה ילכיה ודיעי רשאכ :, רשועו ןוה האלמו תורצוא תבר ,  גידענעווכ הלהת
 םינינב דועו תָלוּכְרַמַה יתב ,הראפת תוריטו רמחה יתב , תויפלתל הב ונבנ רשא
 ינרתב דימת םיפחנה ּהָמָי יִפִח םג , הכותב וססונתה רשא םיבגשנו םיראפמ םיבר
 י די ג נ ןיב זחרועתה רשא תומחלמהו תובירה ירבד ךא . בר רפסמב רחוס תזינא
 םיפלעוג ה ןיב,(ןעטַארקַָאטסירַא) ם י ת ר פ א ה ינב ןיבו (ןעטַארקָאמעד) םעה
 ותיחשה , (איִרַאדְו אלָאניפס) םיניל לע בי ה גה תדע ןיבו (ירלַאמירגו יכסעיפ)
 הֶצְקְמ םעה לכ .ּושקע הרשיה לכ תאו טפשמ הנעלל וכפה , ץראה לע םכרד תא
 ארוק ןיא , בהזו ףסכ םהיתוחתמא ואלטיו ןואגו הֶאְנ ודע ח, עצבה ירחא ופרר
 רשכה ןורתי רשא דחא שיא אצמנ אל ץראה םע לכב . הנומאב טפשנ ןיאו קרצב
 םילשומ םהילע ומיקה ןכ לעו , םַע ןיצק תויהלו הלשממה ןסרב זוחאל ול תער
 " יריל םעפ הלשממה הלגלנתה יכ רע , םהישארל םיפולא םתוא ודמליו רכנה ינבמ
 בוטכ םהילע וטלש םהה רכנה ינבו , תפרצ יכלמ יריל םעפו רנאליאמ יריגנ
 ואיונעג לע שדח רוא עיפוה םירצונה תריפסל הרשע שש האמב . םהיניעב רשיבו
 "תלשממ תא תיבשה אוה , אירָאד סא ערר נַא ליכשמה רובגה אוה אלה
 - ,הנושארבכ איהה תישפחה היסנכה יטפשמ לכ תא בישה אוהו/איונענב םיתפרצה
 - םפא . וילע הבוטה ורשיו ותמְכח דיכ םיבוט םיקחו םירשי םירדס דוע הב השע םג
 " בישהל ךא , איונענ לעמ רכנה ינב לוע תא קורפל םא יכ ןוא אצמ אל אוה םג יכ
 ןללותתה רוע יכ , ודי הרצק רוצק המיינ פ איהה היסנכב ּונָּכ לֶא םולשה תא
 ָאקסעיפ ףארגה סנש הנש םירשע תפוקתל . הכו תב תובר תומזהמו תובידמ

 אנגאפאלמ



 י. עי ןיר-ףצ יח = שישו א

= 00 

 ,הצעה-ישנא .ידיב קר היה הלשממה חכ לכו , וב םירחובה םיתרפאה ול ּורָמ רשא |
 דמחנה רפסב ובתְכנ םהיתומשו תומרה תוחפשמה ישארמ ורחבנ רשא הלודגה =
 תונשל םהינודא םיתרפאה ינפמ םעה ינב .וצרפתי לבל , בהזה רפס םשב הנובמה =

 הרשע .םיתרפאה םילשומה ומיקה ., הנירמב תושדח תושעלו םתלשממ יקוחמ
 ירזכא רסומ םרסילו הלשממה קוח יריפמ לכ תא שונעל םהידי תא ואלמיו םיטילש
 םתעמשמ לאו, לזרב טבשב םעב ורר , םההנםיטילשה . םהיניעב רשיכו בוטכ
 (ןענָאיפש) . םילגרמ .ירודג םהל ויה םג .(ייצילָאפסטָאאטש) ריעה יטפוש לכ ורס
 .יתב ויה םהה םיתבב . (ןָאיציזיווקניאפטאאטש) תֶרוקב יתבו (רעבעגנַא) םינישלמו
 .םמוקתהל םֶבל תא היה רשא םישנאה לב וכלשָה םש רשא ץרא תויתחתב םיאלכ
 לכ ,לע . תומה ילבח לכבו םיִנַעְמ ילכב ונע םשו ,םיתרפאה תלשממ תוירזכא לע
 אצי רשא הֶגֶה לכו רֶמִא לכ , םיניע העבש וטטוש , םעה ינב יִרעַצַמ דעצו רעצ
 לכ , םיטפושה ינזאב אבוה םתפש אטבמ לב , טפשמ ינזאמב ולקשנ , םהיפמ
 הלק החיש לכ ןיזאהלו בישקהל םילגהמה ובננתה םהבו , םיִבּובְנ ויה םיתבה יִלָתָּ
 םירמ שוא ןיאו  ,.רֶהחְב ךדח ויצלח יאצוי םעו וקית תבכוש םע שיא חישי רשא
 אניִראמ עגָארה ץמאתה :אושל :-שָרָח יִלְגִרִמ םהילע וקחתי .רשא ילבמ וילגרו וירי
 בה ןומה וילא וולנ אושל ! גידענעוומ איהה .ןודז תלשממ תא תיבשהל ירעילאפ
 תרעב םחלהל דגנמ םשפג תא וכילשה רשא .םיצירע םירובג םגו , םעה ינבמ
 אוה םגו (1355 זטק א'ה) ולפנו ולשכ ודי יכמותו וירָבַת לכ יב ! פהה םינויאגה
 תוסאל הזעה הקושתה ..-- תומ טפשמב והוטפשיו םירזכאה םיטפושה יריב לפנ

 , .גירענעוו יחרזא תובל תא ..הָתישְקַה , העבָש ילבמ . בהז רובצלו ףסכ רַמּוהְּב |
 ורמש אל ,םינב לא תובא ונפה אל יב דע , אפרהל הנאמ תחצנ הבושמ םבבושתו
 םהיתב תואלמל , םעצב לע קר םבלנ םניע ומש אלו , םתרותו םתד תרמשמ תא
 הרשע עברא האמב . -- הָצְק ןיא בהזו תופעות ףסכ םהיתורצואו , רשועו ןוה
 תוזוחמו תופנ דוכלל הינתמ זועב גידענעוו הרגת , םירצונה תריפסל הרשע שמחו

 תא ושפת , המחלמ ידמולמ .םיליח ירש ידי .תרובגבו , המינפ אילטיא ץראב |
 , הנוילעה אילטיאב תוגידמו םירע דועו ., איצסערב תאו אוראפ תא , ַאנָארעו <

 תוביר ירבד וררועתה , םהה תונותצנה ילגרל ךא ., ןהילע םתלשממ תא וכפשיו
 תונידמהו םירעה לא תובורקה אפורייא תוצרא רתי יטילש ןיבו גידענעוו יטילש ןיב
 עשפכו ץראה ןמ םדיחכהל םביר ילעב םהילע ומק םימעפ תוברו ,ודכל רשא ןהה
 וא רשא , הרשע ששה הֶאַמַה ימי תישארב םג המו -- ןורבאה ןיבו םהיניב היה
 ויה איהה תירבה ילעב :. םתולכלו םרימשהל תיִרְב םהילע ותרכיו ץרא יכלמ ודסונ
 דנָאנידרעפ תפרצ ךלמ א1] גיוודול 1508(.,  ח'פר א'ה) ןַאילימיסקַאמ רסיקה
 םהה לבת ינתיא העברא . ינשה םוילוי טכפאפה םג , ןַעינָאגארַא ךלמ ילֶאהמאקה

 , םהיניב .התוא קלחלו גירענעוומ םיתרפאה תלשממ ריבעהל ודחי תירבב ואב <
 ךא ., המחלט דבוכב הילע םרי ּוטינ גידענעוו לע האושכ םיתפרצה ולע רבכו

 ו הילעב בל תא קלחלו אוהה תירבה תא גלפל וחילצה הכותב רש םיצעויה ימכח ||
 םתמרעבו | |



 / 0 0 : ןה אלה , הרשע שמחה האמ תנש דע לֶאגוטרָאּפ תכלממ
 .תאו אטייק תא םש םרכלב / תינופצה אקירפאב ליחה ישנא הידובג ושע רשא
 .דוושרח תוצראו םייא ּולְגו םיה לע ָהיָחְלְמ וטסנ רשא םילודגה תועסמה ; רעגנאט
 - ןללוחתה רשא תוברה תומחלמה : םיוגב הָמְש אציו הָבְסִנ לאגוטראפ הבחר יכ רע
 :תאו .ןעריומה תא ומחל רשא תומחלמהו / םיתרפאה ןיבו ךלמה ןיב הברקב
 כ יריבכו המר עורז .ילעב םינהכה רבח תאו טספאפה תא , םינָאיליטסֶאקה
 5 ףקלש ה  ועָה א ר דע 5 ססונתה לאגוטראפ יכלמ ןיב * . םהה  םימיב
 ב 41 1907 םישנאה לכב  תוארונ  תומקנ השע רשא (עננערמש רעד)
 ענק "הק אה הבוהא .ותיער ָארטסַאק עד .ץעניא שפנ תא וחצר רשא
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 0 ונב אחאי םג היה והומכו , ותיבא תוצמב םישנב הפיהו

 ינשה ןאהאי
 ד א אח .ץראב .תובר םירע - דכל רשא  (עטכָאנוא רעד) .תמאראל-ןב
 לורגה לאומע לודנה לאונמעו ינשה ןאהַָאי ךלמה ימיב .  אקירפא

 1495-1521 .  דובכ תרדהו דוה האלמ השדח הפוקת לאגוטראפ לע העיפוה .א'פר---ה"נר א*ה

 (חגנו) א י ל םי 7 4
 -'(ןעקילבופער) .תוישפח  תויסנכ יתש- ואשנתה . םינובה :ימיב 8 5.

 ,(תסמָדַב) איונעגו (ע6טחַוַה) :'דענעוו : הנוילעה אילטיאב
 תא תורחתהל-ולבו יכ דע , תוינא רבעמו רחסמ יפ לע  ליח לא ליחמ הנכלתו
 םָי לָא היניע-האשנ גי דע נ עו תִיְסְנְּב.הִתתלצהו התמרק םדק ימיב וי ץרא
 יפה לע  םידסוימה תוזוחמו תופנו םיבר םייא םש דוכלתו יאָאנָא םִיַו יטאירדא
 םהיתורוחפל תורצוא יתב  םהיתוינאל תואובמ םש וננוכיו / םהה .םימיה
 .גידענעוו האלפנה רועה . םדקה ץרא לכ רחס-תא םהילא ּוּבַסַה יכ דע , םתלוכהמו
 .םישרח ימכח ישעמ .תורָבעמו םירשג ידי לע דחי םירבותמה םינוש םייא לע היונב
 , חרזמה ץֶרֶאב רותסמה ירע לכ תותלד :, םיוג רַמְס יהתו ., םילודג םינמא ידיו
 תולפת .יתב ואשנתה הכותב .  ליה .הרבג.םג הקְתַע א, הרישעהו הלדנ ןכ לעו
 םינינבו , הארמל םירמחנ םיקושו תובוחר ,ןיע תב יביחרמ דּובָכ ילכיה , םיראפמ
 ריעל הושעיו היפי תא וללְּכ םה + (0078088(1181) םימה ינפ לע םיאלפנו םילודג
 רשועו התלודג תראפת רקי , הרדהו ּהרוה ךא , לבתה ירע לכ שושמו יפי תיל

 - תשא שפוחהו רורדה רֶפִח תא תואלמל ולכי אל , התעפי-רהז ןֶמח לכו ּהָרובְּ
 הרשע עבראו .הרשע שלש האמב כ .  םישק םינורא ידו תרגתב הנממ רש
 םרק ימימ םעה ידיב ויה רשא הֶרָשַמַה יטפשמ לכ ומת ופס : , םירצונה תריפסל
 םיתרפאה תלשממ האשנתה םֶתְלַּפַמ יִעָּמ לעו - ,;(גנוססאפרעפ עשיטַארקַאמעד)
 ,.(עיטארקַאטסירַא .  ברע) םינבל תובאה הוליחנה רשא הלשממ ,  םיליצאהו
 . תלשממ שארב , הילגר תחת םָאְּכִתו םעה ינב לע הָצְבְר רשא הזעו הָמִר הלשממ
 כ הלבגומ הלשממב לשמ אוהו ו עָאר םשב הנוכמה טילשו .בר םקוה םיתרפאה

 ריו --- == == שיכנע 4
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 טפיליפ) פפילופ םשב אוה םג ארקנה וירהא ואסכ לע בשי רשא 0% ימיב םג
 םהיתובא ןושל ,תיאיברע ןושלב דוע ורבדי לבל םהילע ורזג הנושארל .(ישילשה
 ימכח ירפסב דוע וגהי לבל , םיאיברע ידגב דוע ושבלי לבל ו םתדלומ ץרא ןושלו
 םמכש תא וטָה םהה םיללמואה . םהיתובא .תּוקְח לכב וע וכלי אלו , םמע ינב
 תובקעו םהיתואצומ תובקע םג תוחמל תֶלְוכְי יתלבמ ךא ,ןהה תוערה תורזגהל םג
 . תואמ הנומש . דרפס ץראמ המָחבו ףאב הלשממה םתוא השרג , תירטחמה םתד
 תא / םתדלומ ץרא תא ובזע ,.םירענ םע םינקז ., םישנו םישנא ., שיא ףלא
 םהיתב תא וםיחרי שרגו שמש תואובת דגַמ לכו רב םיפטועה םהיקמעו םהיתומרש
 , תוירכנ תוצראב םידדונ תויהל הלוגב ואציו . םנובזעו םנוה לכ תא , םשוכר תאו
 רשא .םירפה םינגהו תורשה לכ הרהמ דע ּומָשנ , , ררפסמ ןעריומה תולג ירחא
 , הרש ריצק רבא / ןג דרש , הָמְרא הָלְבָא , םולשה תּואְנ ּומדָנ / בגנ יתאפב
 תואושת תואלמ םירע ,הֶיִאְש וה הוָנב םיונב םירפכ .,ּושְבְי .םולולה ירפ יִצע לכו
 תולצע םג ,םִיִנש ןויקת םחל רמל ו יָנע . הָניִמְשִּתַו וקרוה , הכאלמ ישוע ןומהו
 רשאו , בוט לכו רשע תואלמ ויה רשא תופיה תופָנַב הָנצְבְרִת ח, םידי תולפשו

 תחשה תולוצמְיּב רֶָרְפִס הָעְקְש הככ .םויה דע רוע ּואָרְי םֶתומרְק תראפת ירירש
 לכל יִבצּג איהה הדמח ץרא םיאלפ הלפנ הלפנ הככ ! התער תערו התבושמ ללגב =

 אל םדו ברח , ליל ןויזחכ דריו שיח ָנ ּהָרְשָע , םולחכ הָפָע התחלצה 1 תוצראה
 ּהָתְבּושַמּו ּהָתָד תאנקמ בושת .יתמ עדוי ימו -- התע דעו זא ינמ הירעשמ ּורָפ
 | 4 -- - !! 9 הָתְמרְקְל בושת

 לאגומראפ
 דנוגרובמ ךירניי ה ףארגה חילצה ןושארה בלצה עסמ ימיב 8 4.

 רי לע .רשא| םתלשממ תא םהמ ערקיו /  ןעריומה םע םחל רשא ויתומחלמב
 הלחתב הב טולשיו , לאגוטרַאפ תכלממ תא םש רֶסָיְיַו (20710/0816) אטרָאּפַאל
 ט נָא 5 ל א ונבו ..(1139 ט"צתת אד) ןעיליטס א ק ךל מ ב יצ ג רּותְּב קר
 םג / (001606) עווקירוא רי לע םיאיברעה תא :חצניו :רָזעַהְל אילפה ןושארה
 רֶמ אלו ., ילָאגוטרָאפ ךלמי  דּובְּכ םֶש תא וילע םֶש זאו ןעיברַאגלא תא רכל
 ג'קתת א'ר) ותכלממ ץראב םיבוט םיקוה ןתיו / ןעיליטסק ךלמ תעמשמְל דוע <
 רשא בלצה יעסונ תרזעב ן א ב ַא סי ל תא םג דכל םיטעמ םימי ירחאו . (1143 =
 הָצְרְתַה ןכ ירחא ..ותוכלמ דובכ בשומו הריבה ריע תויהל הב רחביו , וילא וולנ <
 טספאפהו ; ותכלממ תא ודיב םיקי רובעבל ישילשה רדנפכלא טספאפהל סמ תתל /
 ונב :,/(1179 טילקתת א'ד) לַאגוטרָאפב ואפכ תא ןנוכלו וקזחל אוה םג הצרתה | /
 םשב :הבוקנה םיאיברעה תגלפמ תא  המחלמ השע ןושארה א 5 א ם" רובגה |
 = ותרובגו וחכבו : / (1184 ד"מקתת א'ד) םעראטנאס די לע םחצניו ןעדַאהַאמלָא .

 ןכ לעו 7 םיבר םירפכ םהל הנב םג , המדאה :ירבוע םירכאה ידי תא קוזה )

 .- 3. (גיח 2. /
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 | % , ךלמה תונידמ לכמ דחא םויב םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ , ומרקב יכנא
 = תאו םהיתב תא םודוהיה ובזע ןכ יכ הנה + ..-- וכלי תכלל חורה םש היה רשא
 םתרות ןעמל .םשפנ .אשמ) םהיִניע רמחמ תאו םתוקת תא . , פשוכרו םנוה לכ
 / תוצראה לכל יבצ ץרא .,.םתדלומ ץרא תא ובזע חצנ באכו שונָא בלב :1 םתדו
 בלב .. הנש ףלאמ רתוי םהיתובא הב ובשי רשאו דלח תרקי לכמ םהל הרקיה
 תויהל םהישדק ידירשו.. םשרקמ תואושמ תא םיִפַב לע ואשנ חצנ באכו : שונא
 םהל בשחת אל דחא לֶאל םתלפת רשא תרחא ץרא:ואצמי רשא דע הלוגב םירדונ
 רשאו ,  הרז שאב ופרש אל תֶד.שַא תא םרמש לע רשא , תומ טפשמ אטחל
 --.םימשמ .אריו .ףיקשי .ילוא ,  לארשי יהלא חַבנ םבל םימכ ךופשל ולכוי
 הנהו ,הראוואנ תוכלמל םג .לאגוטרַאּפ תוכלמל םיבר וכלה םהה םידבאה םילוגהמו
 ,רבְרהו בערה , רבשהו דשַה תב תורצ םּואָצִמ יכ ! חדונמ הלפאו הכָשחו הרצ

 סמל יה רו םב התיה םש םג ךא ,, םיזע םימב הביתנו ךרד םיב -ומָש םהמו
 , םיוגה תולילג לבב .תוחפשלו םירבעל ורכמנ הממוש ינבמ םיבר יכ ,  םדבאלו
 שא םב רעבתו .םהיתוינא ופרשנ יכ שאב ופרש םיברו / םי תולוצמב ועבט םיבר
 ופס יכ דע , ץראה תוכלממ לכל הועול ויהו ,רַבְרה תא 'ה םהב קיבדה םנ ,. יה
 בוט לעו + . -- ! ךרְבמ 'ה םש יהי .ו הברהמ רעומ טעמ וראשנו תוהלב ןמ ומת

 ןתיו םהה ררפס ילוגל אמור ירעש חתפ רשא ץץְ] רדנסכלא טספאפה םש רכזי <
 ן . םילוג ףלא הרשע שמחל הכותב םוקמ

 וללוע רשא תוארונה תוירזכאהמ , םתמדא לעמ ןעריומה תולג 8 453.
 ומחל  תופוצר םינש רשע . ןעריומה תולג םג בָשָחִת ,.םהה םימיב םיררפסה
 תוכלמ תא ודכליו םהמ ורבג  הנורחאל יכ דע :ןרעיומהב לבזיאו  דנאניררעפ
 םיתשי : רמאל הכלמהו ךלמה םעטמ ץראה לכב לוק וריבעיו ,די קזוחב אדאנארג
 / ונומכ םירצונ תויאלו רמחמ תד תא בוזעל םא ! ןעריומ ינב םכילע םילטונ וטחנא
 * , -- ! םכל ורחב התעו , םיוגב םידדונ תויהלו םכתדלומ ץרא תא בוזעל וא
 לע  וראשנ םיברו ., םתד תא ביזעמ םתדלומו םצרא תא בוזעל םיבר ורחב זא
 הירזכאה ןָאיציזיווקניאה ךא ,םֶהיָהְצִנַמ תד תא םהילע ולבק שפנב טאשבו םתמדא
 המכחה ירפס לכ תא ופרש םיצירעה הישארו ,לזרבה לע ,ּהָלע תא םהילע המש
 ּוטְנ םא םינקרבו רבדמה יצוקב םרשב תא ּושֶד , רמחמ תד ילעב ּגרְּבִח רשא
 ופרש . םבקעב םתוא םִישְ םירצונה םג רשא םירצונה ינהנממ הרעשה אּולמ
 וריעה רשא אוש תודע לכ לעו רָשָח לצ .לכ לע , רקש תּבִד לכ לע שאב םתוא
 תקע תא . רוע אושְנ ואלנו לָּבַסַה ַחּכ לשכ יכ רע -- םֶחִיְִִמו םהיאנוש םהב
 ךא , ררפס תוכלמב תובר םימעפ ודרמיו . / הזעה הלשממה תק ןָאיציזיווקניאה
 רובעבל םתונעל רוע -ופוסוה ןָאיציזיווכניאה םג הלשממהו , ולפנו ולשכ םעפ לכב
 רשא . תוערה לומ ובשחנ םפאכו ןיאכ  ןהה תוארוגה תוערה לכ ךא . -- םִתולּכ

 בטק רעש .חורכ סומזיטָאנַאפה חור רשא ינשח פפיליפ ךלמה ימיב פתוא ואצמ =
 -/ םה תילֶאהטאקה תד יגבט אל רשא תרחא תד ילעב לכ תא עלבל ובחב ססונתה
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 םיסזנאה תא: תולגל הלאה .תעובשב ןָאיציזיווקניאה- האיבה  םינברה תא ש
 םתד:תחא-, םתוא דלי אלו ושירחי שרחה סאו / רתפב םהיתובא תדב םיקיזחמה

 , ררפסץהאב:תומש הָמְש ןאיציויוקניאה יכ רבר ףוס . == ! םייח שאב ףֶרָשַהְל =
 יריחב: תא התיחשה /  הירחוס רחבמ תא הרימשה ; תימכח תמכח תא הדיבאה | =

 , םידוהיה תא ברהכ :הפררב / הכותב רשא תבשחמ תכאלמ ילעבו הישרח ימכחי
 השעמה תשורחימכתו תבשחמ תכאלמ ילעב .,רוחסמהו המכחה ישָפּות ויה םה יב |

 ינשה דנאניררעפ ךלמב ןֶאיציזיווקניאה ינהכ וציאה הנורחאלו , -- ררפס ץראב
 תאמה -הופעבל ררפס ץראמ םידוהיה לכ תא הָלָּכ שָרְגְל ותשא הכלמה לבזיאבו
 , הדבל 'תילָאהטַאק תירצונ תד קר הב ראשת אלו תרחא תר ילעב לכמ ץראה
 רבד/התא 7 = הזה רבהכ  תושעל םשפנ תוא לכב םהל .ּותואנ הכלמהו ךלמהמ
 םיחצק םירבהב : לא ןב רבא .קחצי ןוד הלענה םכחה רשה רפי אוהה לָחַה תולנ '
 אוה:.בתכ:'רשא: לככ הוב .רפסנ ןכ לעו =, ויניע- ואר .רשא .לככ םיצרמנו"
 (דנאניררעפ) דכל- לארשי  ה'רזמ  תנשבי * +"וירבד הכ אלה /  החצה ונושלב \
 דרפס תולג : = ןכ םג תארקנה) הלודגה ריעהו אדַאנָארנ תובלמ'לכ \ררפס-ךלט =
 1499, בג א" ןתכזחבז \ ,'תונידמב יתרש " , :םע יתבר (ריע) / ארַאנָארג (םשב

 ליח ינרזאמה-יהלאל .הצרתא המב רמאיו : , םשאו רובעיו "וחוה ףלח ובל לבטו= |
 סינמהב אל םא: ידיב:תאזה ריעה תא ןתנ שא יינוקל םדקא המבו /  המחלמל |

 וא ו /הבבושה תבה ;'לארשי הרוזפ הש- , ךשחב םיכלוהה םעה תא ויפנכ תחת
 , ינוע דגְנגנוכי אלו יצראב דוע ובשי אל =, תרחא ץרא לא ינפ לעמ םכילשהל | =

 תויהל:םתעמשזיובאתםא : לארשי תיב תותפשמ לכל ינפלמ תוכלמ רבר אצי כלו
 . הוחתפתו::ץראב ובשת" ; םויה ונומכ ולכאת  ץראה בוט , דחא םעל ונמע

 / איליצוס ץ אללופעס ., דרפס תוצראמ ימע ךותמ ואצ ומוק / םתירמו ונאמת םאו \
 הספ האשת אל םישדח שלשמכו , יתלשממ תחת רשא * אינידרַאסו אקרַאיַאמ
 רצחב ונא:םשי יתויה תעכ . = יתוכלמ .תונימ לכב בקעי םשב אָרְכְי רשא לכמ

 ומב\ , שלשו/םומעפ/ךלמה לא יתרבד ; ינורג רחנ- ,'יארקב יתעגי" , ךלמה תיב =
 ונילע הברה '1ףירבעל:הכ:השעת המל ! ךלמה 'העישוה | : רמאל ול ןנחתא יפ
 יתארק : [:וצרא הַעְב תי לארשי תיבמ שיאל רשא לכו ףסכו בהז , ןתמו רהמ"
 לכב ךלמה לא יובדל דחיודסונ םינזורו ימע לע-שקבל ךלמה ינפ יאור יבהאמל

 , םרבאל םוחוהיה לע בשח רשא ותבשהמ תאו המחהו ףאה ירפס תא בישהל זוע =
 ונימ+ לע :תדמוע הכלמהו ,  לכ ינפמ :בושי אלו עומשמ  ונזא םיטאה אוה ךא |
 , ונל חנוה אלו ונעגי \ ,.רומגו להה והשעמ תושעל התקל .בורב והטה הנטשל
 ,-ולבאתוז הזה ערה רבדה-תא םעה עמשיו 4 זגור אוביו יתטקש אלו יתולש אל

 / הלודג הדרח-והתו , םידוהיל לודג לבא ; עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ לכבו <
 תמדא לע ותמדא,לעמ :הדוהי תולג'םוימ .התיהנ אל הומכ רשא הריכבמכ הרצ

 ונויחי םא::/ וניהלא תרותו ונתד דעב 'קזחתנו קזח ויחא לא שיא ורמאיו =, רכנ
 רשא  םעה +, ילגר ףלא תואמ שלש חכ 'אלב וכל+) -= ונתמו ונותימי 'םאו  היחנ
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 ריגנ תא םיקהל ךלמה דיב חיה רשא חכהו ןָאיציזיווקניאה טפשמיי םשב ארקנה
 = 'דזכ ךלמ זוע טפשמ . םיטפושה לכ תאו (רָאטיזיווקניאיסַארג) אוהה טפשמה תיב

 - הד ילעבו םידוהיה לע תֶוָמ ידחפו תַתָה ליִּפַה ןוהנומאהו תדה קשנ ילכב שומחה
 ;םהיתובא יתדב םיקיזחמ םה םירתסמבו תירצונה-תד תא םהילע ולבק רשא רמחמ
 םייא יכ / תוהֶלבו תּוצְלִּפ ץיִפָה ,םירצונה ירלימ חורה ישנאו םינהכה רבח לע םג
 - יששל שיא רַשְּב לכ חור ץלפתְתַו שפנ לכ דרחְת ! הזה רוראה טפשמה אוה ארונו

 = לאְמְּ רפסל חּכ םהב ןיא ריחמ 'רפוס לכ טע םג םינמאנ יתפש לכו ? ורכולו
 - אמתלמ ,ררפס ץראב הזח םימד טפשמ איבה רשא תוארונה תוערה תובברמ תחא
 = +כו דושי בָטק , תווה רֶבְד /,'ןחילגרל םיפטושה םימד ילחנ ירהנ םע םיחרזאה
 ןָאיציזיווקניאה יכאלמ תתלשמכ ותיחשה אלו ערה אל,תחשו לואש יבאלמ תחלשמ

 . ונע םש + םירוסאה יתב תויתחתל םייקנ תושפנ יפלא וררי םהיפ לע ! םיערה

 םיעשפו תנוע לע ּודוְתַה רשא:דע ,לואש :יִרָצַמּו תומה ילבח לכבו םיִנעִמ ילכב
 לא וכלשוהו תֶפּותה םוקמ לא גגוח ןומה לוקב ולבוה זאו , םדועמ ושע אל רשא
 תור םחור רשא םיריסאה יתבל ואבוה וא + (4נָזט 688) םי'הףרָשַהָל שא ירקומ
 + - םתומ םוי דע םלוע יתככ םיכשחמבו דדב םש תבשל תומצע בקרו ירירמ בטק
 לילכ הלוע ןָאיציזיווקניאה ינהכ ובירקה רשא הלאב תולועו תונברקל רפסמ ןיא
 . לכ לע איחה הארונה הערה התתפנ אלליפעס ריעמ + הנש-הנש-שא תורורמ לע
 א'מר א'ה) ןָאיציזיווקניאה בשומ תיב הנושארל דסונ איהה ריעב יכ ) ררפס ץרא

 . ריעב ופרשנ הנושארה הנשב ! היבשוימ היריפא הכותב ובר הרהמ דעו, (4

 = ינש ופרשנ הילא םיבורקה תומוקמבו , םידוהי הנומשו םיששו תואמ יתש איהה

 תיב ינמשאב תבשל ומרחַהו םיתשחנב ורפָא שפנ העשתו םיעבש , שיא םיפלא
 ונעו םיברקעו םיטושב וכָה שיא ףלא הרשע עבשו , םתפילח אוב רע םירופאה
 ינפל ןאיציויווקניאה ינהכ ונב ןכ ירחא , -- ! תומה רממ םירמו םיער םייונעב
 וברקב ליכהל םידי בחר םוקמ הכותבו , תועבורמ םינבא תמוח אלליפעס ירעש

 טפשמ םהילע ץרתנ רשא םישנאה ואבוה אוהה םוקמה לאו , םיבר םישנא ןומה
 . ילפרעב םש וקנחנ םהה םידבאהו ,( שא פינהכה ותיצה המוחה תוביבסו הפרש

 . תקעוו םהה התומת ינב תקנא , -- טָהל םחב וברצנו טאל טאל רוטיקו ןשע

 \ יעה טפשמה דָבַּכ תא לקהל רמאיו , ובל רע העגנו טספאפה ינואב התלע םהימד

 . "התו הבש םתוקת ךא . םתעושת אובת הרהמ יכ ּוָמ םיללמואה םידוהיהו / אוהה
 . יטפוש שארל ַאדַאמעווקראט פאמָאהט םקּוה (1485 ה'מר א'ה) תנשב יכ ! רעבל

 . םפשמל תומוצעתו זוע רוע תתל ףיסוה אוהו , (ראטיזיווקניא סָארג) ןאיציזיווקניאה

 טבשב ודי לע םיִדר תויהל הלאכ טפשמ יתב העברא דוע םיקה םג ? אוהה זעה

 .זא ינמ ! שא ידקומ לע ללב הֶלועל םיפלאל םדא ןאצ ּולעוה זא יִנָמ - , לורב

 תא תיחשהלו עלבל ,קח ילבל היפ הרעפו השפנ ןָאיציזיווקניאה לּואָש הביחרה

 תל בש רשא םיסונאהמ רחא תא ערי רשא שיא לכ . -- ! ליצמ ןיאב םידותיה

 - +רֶפַכ לכ ול ליעוה אלו תומ ןב היה , םהה םיטפושה ינזאל תאז הלג אלו תובא
 ו םג

 ל

 ב :
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 שררמה תיב תא לידגה אוה ,(טסנוקטכיד) הצילמה תמכחו (קיזומ) הרמזה תמכה
 ןושל :תובילה תא .ביתרה , .אקנַאמאלאס ריעב רשא (טָאטיורעווינוא). לודגה
 , םימיה ירבד ירפסו ןידו תַד.ירפס בותכל םירפוסו םימכח ידי תא אלט םג ץ דרפס
 בחורו ותמכח לכב יכ ספא . המכח בבל איבהלו עדמ תונקל םיבר וטטושי ןעמל
 תא גַשה רובעבל , -- םדאה ינּב תוכולהתו לבתה יכרה תועיהי ול ורסח ,.ותעד
 תוגונעתו הלודג תראפת רקיל ובבל תקושת תא קיפהלו , אמור ירסיק תרטע רּובְּב
 ידי לעו , םידבכ םיפמ םהילע םשיו ץראה םע לע ופכא תא דיבכה ., םדא ינב
 לע איבה , םיגיסל תועבטמה ףסכ תא ךפה רשא ללגב םג / םוצעהו ברה .ּונְורּפ
 איה פנאפלא = רהנ לע ןעריומה תא חצנ א"יה סנָאפלא , תובר תומוהמ .וצרא
 0 א'ה = איזולאדנַא ץראב .סאריצענלא רצבמ תא . רוכליו ..,.אהַאלֶאס
 132% -5%0  םואישנת ואצמ ,איהה המחלמב .םרה ףסכל אצומ .(4מ0ג]0810מ)
 לכמו םיסכנה לכמ םרוה אוהה םמה .  (4104818) בָּב סמ םעה לע םמּושּב
 איהה תעמו , םירחא םיִצָפרַב םתוא ופילחה וא םהילעב םּורכְמ רשא . תורוחסה +
 ךלמה תומ ירחא . . -- רוחפמה יכררל שקומל יהיו ררפס ץראב ..הזה סמה ץבר
 רזכאה רעטעפ , (עמָאזיורג רעד) ץירעהו רזכאה ונב רעטעפ ואסכ לע בשי ,הזה |

 ט'כק--י'ק א'ה | ןיחַא לע , וישנ לע ותוצירע תאו ותמח תוירזכא תא ךפש אוהו
 1890-1309 - םע לכ לעו םיאישנהו םותרפאה לע, ורשב יראו .ויבורק לעו
 רשא םיתפרצה ידודג תרזעבו ,וב םחליו ריבאה ויחא וילע םק רשא דע .,-ץראה

 האמה ימי תירחאב , -- ותוכלמ אפכ לע .בשיו , והגרהיו וילע רבגתה . , רכש <
 דנָאניררעפ יכ ,  ררפס ץֶראב השרח התיהנ םירצונה .תריפסל הרשע שמחה <
 תנלט לבזיא = = תֶכְלַמ (אְללָעְבַאזיא) לבזיא תא חקל ןעינָאגַארַא ךלמ ילָאהטאקה =
 ו תוכלממה יתש ודחאתה הזה רבדה .יפ לעו ,השאל ול ןעילוטסאק =
 1074-1504 השדח תעו :ו תחא הכלממל ןעיליטסאקו (ןעינָאגארא) ןהה =
 -- .דרפס ץרא לע .הללוחתה | |

 דנָאנירעפ = ןומגהה .תצעל .םנזא ומה ו דנָאנוררעפ < 5. ,
 ו ויתוצעומב ווכליו + (1 כצו0טמסמסועמ (08168065) ץענעמיסק <
 1479--1516 = תא ריעצהל ליִאְו זוע לכב ורתח םהינש . -- הכולמה תוכי
 רואל איצוהל :. 1זּוזָעְו ךלמה .דוה תומוצעת תא לידגהלו םינהכהו םיתרפאה חב <
 תשלש לע לע ,ומיקהל טספאפה בבל תא דנאניררעפ הטה , תאזה המזמה תא | |

 ןוה לכו רשע .םיאלמ .םהיתורצוא רשא / .ןעיליטסאקב .רשא םיריבאה .תורבח
 ןּכ יהחא .. ותכלממ ץראב םישארה םינהכה .תא םיקהל וידי תא אלמל םג , רו ,
 אבוי טפשמ לכו ביר לכו , תונירמה ירעב םיטפוש דוע תויהמ םיתרפאה תא ריפה =

 םיקה םנ .ץראב אוה םיקי רשא םיטפושה לאו ךלמהל רשא טפשמה יתב לא - |
 סמחו ביר תיבשהלו ץראה םולש תא רומשל (66מ408ז)0710) םינָזמ ליח ישנא <

 ךא .. ותוכלמ אסבל המצע) זוע תת רובעבל הֶשע תאז לכו . הכולמה ירע לבב | |
 ארונה טפשמה היה / וצק.םורמ דע ךלמה ווע תא תולעהל דוע הברה רשא רברה /

 י
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 ו ג 1100753 ה18) לאנוטראפו הינאפש 1

 | + ןעינָאגארא תוכלממב םינוש םיכלט וכלמ תובר תואמ תונש 8 0
 = תחא לכלו / התוערמ השא תוררפנ תוכלממ ויה רשא לָאנוטראפו / ןעיליטסאק
 = . ץראה םעו ןהירשו ןהיכלמ ןוצר יפכ תונוש הנידמ תוגהנהו "הכולמ ירדס ויה
 תַנְסִּתִו תיחרימ תאפל הלובג תא .ביחרהל דימת הצמאתה ןעינָאגארא תכלממ
 איצנעלאוו , ןעינָאלאטַאק םשב תובוקנה (רעדנָאלנעטסיק) ףוחה תוצרא תא הילא
 םיארקגה םידרפסה יִיִא תא הל הדכל םג + (10ז61מ) איקרומו (ץ8160018)

 ,איליציסו אינידרכ תא םג הרי תחת האיבה םימעפלו , אקראנימּו אקרַאְלַאמ םשב
 ישיטחה סנאפלא תא םג השקה הברחב הרכל , ישימה סנָאּפלָא .ךלמה ימיבו
 ויטר--ו'עק אה הלובג תא ביחרהל הצמאתה לעיל תכלממו לָאפָאְענ
 1416 1996  םיאיברעה תא תובר תומחלמ התשע ןכ לע ו תימורד תאפל
 אליפעס תא /  אווָאררֶַאק תא םרימ וערקיו , (ןגַטְִשַ) ןערימ םשב םיבוקנה
 לע , םידרפסה לע הזע הלועפ ולעפ ןהה תומחלמה .  (('ַַאַא) םקירַאק תאו

 םידרפסה תובלב ודילוה יכ (1 : םהייח יכרר לכ לעו םהיתודמ לע , םשפנ תנוכת
 םינפל זיה רשא םירובגה םשכ םש םהל תונקלו תומחלמ תושעל הצרמנ הקושת
 /- תא וסניו , המחלמל םהיתועבצאו בָרקְל םהידי תא זא יִנַמ ורמליו , ץראב
 , םנזא םירישו תוצילמל ּוטה םג , םֶשה ישנא םיריבאה תדע לכב .םתרובגו
 .--(קיזומ) הרמזה תומיענ תאו (ןעגנוטכיד עשיטנאמַָאר) םיבהא יריש תא ובהאיו

 = תושפנב (רעפייאסנָאיגילער) תדה תאנק הקיחתה .ןהה תומחלמה ידי לע (2
 לע ררפס ץראב תרה רי המר יכ רע ,טומת לב םירמסמב ָהקְוחְיַו , םידרפסה
 בבלב ּוריעָה ןהה תומחלמה (3 ,-- הָלָשָמ לב התוכלמו הנירמה יטפשמ לב
 | ררפס יאישנ ידיב היה ןכ לעו , זועו דובכ ישגרו רורדו שָפּוח ישגר םידרפסה
 = לע ץעיתהלו רוס קיִתַמְל הכולמה ירש ופפאתה רשא תַע לבב סעַר תווחְל ַתּכ

 תאזכ התיה אל רשא , ןומלש ךלט רברכ םיעמשנ ויה םהירברו.  םהיתונופצ
 אל , היליצאו ןעינָאגַארַא יאישנ ירעלב , אפורייא תוצרא לכב תוכלממה רתיב
 "אל םרעלבמו , ץראהםע לע סמ םשּוה אל םג ץראב טפשמו קח רב לכ השענ
 ב ל הבירמ התיה רשא תע לכב . -- דוס ישנאו םיצעוי ול רוחבל ךלמה םג לוכי
 = םש ובשי רשא רחוימ טפשמ תיב לא םהיתומוצע ושיגה , ךלמה ןיבו םיאישנה
 < ל ןכ לעו + םיאישנה םעו ךלמה םע םהל ןיא רבד רשא םינובגו םימכח םיטפוש
 -- קירצה ימ קרצב וחיכויו טפשמב םינפ ּוריִכה

 .ריבאה ךלסה לודג זםש ול השע ןעינָאגַארַא .יכלמ ןיב 8% 12
 | ה רע יכלמ ןיבו , איליציפ תא ותרובגב רכל רשא ישילשה רעטעפ
 ירישעה סנאפלא םשב הנוכמה ירישעה םנָאפלא ךלמה הלהתל עדונ ןעיליטסאק
 : נו ישרש לע תוקחתהל דאמ בהא הזה ךלמה . (עזייוו רעד) םכח
 , (עיגָאלָארטסא) ןויזחה תמכח ; (עימָאנָארטסָא) הנוכתה תמכח

 תמכח
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 ישימחה קעי = וביריו תוכר תוגלפל דנאלטטַאש הגלפנ וימיבו , ישימחה בק
 ג--ער אח תרה  תוכילהְבְו .הנירמה תוגהנהב ןירו תד .תודא לע =
 19197 15** םעה ינב , תונושו תובר תוערב ץראה הדקפנ זאו ,/ הנומאהז
 רשא יה תובעות לכו טפשמ לגו שָרקָשע , ערה םבל תורירשב וכליו ובבותשה
 -- רוצעמ ןיאב םינודיז םימ ץרפכ ץראה ירעשב וצרפ |, אנש

 רנאלגנע 5 ןושארה ךלמה היה ינשה ךירנייה , דנאלריא 8 9.
 הנהו . ותוא קשר ברחב דנאלריא יא לע תולעל ןוישר טכפאפה ול ןתנ רשא
 / למעל בר בקעו רֶכָש היה אל תאז לכב / דנאלריא תא אוהה ךלמה ךכל יכ ףא
 םא יתלב דנאלגנע תעמשמל רנאלריא ירע לכמ הרס אל םיניבה ימי לכ ךשמבז
 לוע תא ןהילע ולבק אלו ףרוע הל ונפ םירעה רתיו / היתונבו ןילבוה הריבה רוע |
 ינב וגיצה רשא תעט רנָאלריאב וללוחתה רשא תוזעה תומחלמה :, -- התוכלמ
 היבשוי תד תא וריבָאה , הכותב תומש ּומָש , הילע םלגר ףכ תא דנאלגנע
 תבהלש תא ּוּבַּכְסג , התמרק םרק ימימ הצילמה ינרא לע תדסוימה הקיתעה תד
 האמבו תיעיבשה האמב .הישפות תובלב הרעב רשא תירצונה תדה תאנק
 , ברח ויחא לא שיא ואשנ , םיכלמ םשב םינוכמה דנאלריא יריגנ .-- תינימשה
 תומחלמהו ,םתרלומ ץרא תא ודכל רשא ןעסקַאזה-םילגנאה םע המחלמ ושע םג
 תכאלמ לכבו ןינקו הנקמב הישות תושעמ םיחרזאה ידי תא רותא ובישה ןהה
 אל , םיניבה ימיב דנאלריא יגבל םימיה ירבד ירפס . -- השעמה תשרתו הרובע
 [ םיריבאה תדע זא התשע רשא םירזהו םיזעה םישעמה תא םא יכ .ונל ורפסי
 'תיח דיִצ םֶרּוצְּב םנימי תורובג תאו םיתרפאה ומחל רשא תורבכה תומחלמה תא
 ּהָנָנ אל הלכשהה רואו / םיכשח ךלה ץראה בשוי םעה , -- ץחש ינבו ףרט
 םּוטיו םתוא וגיהנה םינהבהו , םהילע םדי תא דיבבה םיתרפאה , םהילע
 הקרצ ןיא , רפח ןיא ,טפשמ ןיא , ץראה לכב םירדס אלו תומלצ , -- םצפָחל
 הלחנ תוזחא דנאלגנע יכלמ ונתנ רשא ירתא םג .. -- הנוכנ הרמ לכ ןיאו
 בצמ בטה אל זא םג  םש תֶבָשָל וא רשא . (דנאלגנע יתרפאל) רנאלריאב
 וזחֶאְיו הב ובשי רשא רנאלגנע יתרפא יכ . היתוְבושמ ואפרנ אלו דנאלריא
 [ דחא םעל ויהיו ודחאתה םימיה תוברבו ,  ץראה .ידלי םע וברעתה , הכותב
 דנאלריא ינב ןושלב םהייח יכרדו םהיתורמ תֶאו םנושל תא םג ּוְריִמַה הנורתאלו
 ידגבב םהיתומש תֶאְו םהידגב תא ופילחה םג , םהייח תוכילה לכבו םהיתורמבו
 יתלבל םפרע תא דאמ ושקה םהה םיתרפאהו = -- םהיתומשבו איהה ץראה ידלא
 םג ףינהל דנאלגנע ינב  וצחלנ יכ דע ו ץראב םיכלהמ רסומו המכה לכל תת
 שקבלו רסומ תחקל דיה תקזַחב םתוא ףוכאלו דנאלריא ינב .לעכ ברח םהילע
 םהה םיתרפאה תא דנאלגנע ינב ואנש רשא הזעה האנשה . -- הלכשהה יכרח
 םיצעו שא דוע הפיסוה , דנאלריא ץרא לע םכרד תא ותיחשיו ואצי םצראמ רשא \
 תא דוע וברה , אוהה יאה יבשויב תוחקלתמה תומחלמה תבהלש לע חברה
 רשא הלודגה המטשמה תא ולידגה םג , םהיתובושמ תאו םידנאלריאה תוערפ |
 , םיחצְנמהו םיחצנמה ןיב םלועמ

 תינאפש



 ו תובה תֶוֶאמ תונש ְךשְמְב טרָאּוטש יבלמל םימיה .ירבר רפסב ּואָצְמְי אל ןכ .לעו

 - תוכולהתב .םיררסו .רֶמְשִמ תתל .םוְכלמה לַמעְו דמו רָשקו תומחלט םא יתלב
 = = םהינזא ודיבכהו םפרע תא ושקה רשא ,.םיבבושהו םיעורפה.םיליצאהו םיתרפאה

 = ןושאיה כקעי = בקעי תבשכ יחיו . המהה םירשיה םיכלמהל .ועמש אלו ובא אלו

 ."צק--ה'פק אה םירדס תושעל .לומעיו , דנאלטטָאשב הָכולְמה .אפכ לע ןושארה

 .%7-5%%*1 | םיבבושה םותרפאה תבושמ תובשהל , ותבלממ .ץהאב :םירשי

 תולפתה יתבמ דחאב והוחצריו רשק םיתרפאה וילע והשק .ץ םתוצורע-לופשהלו

 ינשה בקעי = בקעיל ,ורוכב ונבל ּורְתַב תא ונתנ ץראה םעו ..- תמרעפ ריעב

 27 -- "נק אה = אפרל אוה םג םיליח רבגיו והיבא תובקעב אצי הזה ךלמה . ינשה

 1497-1560 = וצורע וב ועגפ דנאלגנע תא ותוצהב ךא ,םיתרפאה תבושמ תא

 ותוכלמ אסכ לע .בשיו ., -- הָנש םישלש ןב .זא .היה .אוהו - /-והותומיו .םרא

 ישילשה בקע = אפרל םכתתיַו- , בבל םכחו םילעפ בר יהיו . ונכ- ושילשה בקעי

 טור אה ןרק תא םריו , המכח ךררב .םתוצירעו :םיתרפאה תבושמ תא

 1460-1488 לא רבחתוו , תרֶק ימוחמ יפג-לע- הנבישווו: , דובכב המכחה

 .תכאלמ תמכחו .(קיזומ) .הרמזה תמכח (עיגָאלארטסַא)-ןויזחה- תמכח-ישפות

 יכ .ןיעב .ןיע םתוארב .רסומ וחקי םיתרפאה יכ ןמאיו - , (רוטקעטיבהַא) .םינינבה

 < 7- םהיתובושמו םהיכרד .תא ובזעיו , סדא יארפו. תערמ םירעבנ המה .םילכס

 האנק אנקי קר .הנובתב ץופחו אל .ליסכה וכ . ! החיה ןכ ןימאה רשאכ אל.ךא

 םיתרפאה ופצק ןכ לעו -- םרכז ץראמ .תירכהל /ַמִאְתִיְו הב םיקיזחמה-לכָּב הלודג

 ו. םעה ףלד ינבמ םימְבחה תדעל רסח .ךשומו .רכבמ :אוה ףשא לע: ךלמה לע

 ןמ .ושרג ותואו  ,.םינמָאנה ויבהואו .ודוס ישנא. תא .וחצריו , רשק וילע ורשקיו

 רשא םיחרה תיב לא הטנ ., ץראב דנו ענ ותויחב הזה .דבאה ךלטהו .. ץראה

 שפנ ּוהָכִה ,אוהה שיאה ךא ., ךרדה למעמ םש חונל--ותמחלמ .ישנאמ דחאל

 ריבָאה נב בשי .,.הזה .חצרנה - ךלמה .אפכ - לע -,.אוה - ךלמה :יכ עדי :אלו

 יקי רדה לק = .ערכ םיתרפאה םע ךלהתיו  ,ליח רובג:היה-אוהו-/יעיברה :בקעי

 ל 0 7 ,ץֶרֶאה םע םורמ ינב ּוהּובָחֶא ןכ לעו ,.םתדע ינממ רחאכו ןמאנ

 עמשנ ולכיהב ....דֶרַמּו רשק .תובשחמ .וילע ושרח אלו .היליצצו

 .לכל ךימת השע םיגמְש התשמו , בל יזלע תולהצמ לוק ץ תורשו םירש לוק דימת

 רשא ימיה לכו .. םיעושעש קותשבו הוָבלמ ןייב םבבל תא .חַמְשיַו םיתרפאה

 ךלמה תא .בוהאל ,םכְרד הז יכ., הבהאל- םיתרפאה וב וקבד ,/ואסכ לע בשי

 ךא ., = .םהיתובשחמכ ותובשחמו - , הלה םב םישי-אלו :ויחבעב-ןימאי רשא

 :ינימשה ךירנייה והכה ,.הנאלגנע לע המחלמל לעיו תפרצ ךלמ םע תירב'ותרכב

 לכ תא .םרחיו ., .ברח .ופל לופה יריב לכ תא. ץ-תַחְַּנ המ : דנאלגנע ךלמ

 א'ה) .ןערֶרֶאלּפ תעבג לע .המתלמב .ללח .לפנ -הזח ריבאה ךלמה םגו ; וירובג

 - תומל ורתב רשא .ברח .יללתמ  םיתרפא ןומה ןיב .האצמנ ותיוגו =, (1818 ג"ער

 ריעצה .ונב .בשי = / ,הזה .ךלמה .אסכ -לע =. -- םירובג .תומ - דחי= םכלמ-םע



 אסכ לע'בשיו ו ותמחלמ ישנאו ויטמוקתמ לכ לע רבגתיו , והיבא ימד תמקנ תא |
 .ךא ,  תומוצע תוקוצמו תובר תואלת והובבס םג והובס יכ םנמא ןה . הכולמה =
 ותכלממ אסכ לע ררהו דובכב תבשל הנורחאל חילצה ובל ץמאבו ותרובגב אוה <
 ךירנייה אוה -- רעטסאקנאלמ ךירנייה ייח תא תומלצ רובב תימצה רשא ירתא =
 "/ תופילח םירוסאה תיבב םימעפ עבראו ,הכולמה אסכ לע םימעפ עברא בשי רשא =
 ימי תוחַּפְמ תא הָלַּב םשו יבשה רוב יתכרי לא והדירויו דראודע קזהתה רשא דע <

 רשא ןב דוע:ול ראשנ אלו , גרה יריב תמוה ונב םגו , ותפילה אוב דע וייח
 "הכרב האיבה אל ) םימדב הללוגמה הכולמה תרטע יכ ספא . =- ותמכנ תא םוכני

 אלו ויחאב שיא ונימאה אלו שפנ יזע ויה אוהה תיבה ינב יכ ..קרָאי תיב לא =
 שרָח יחצרמ ידי תא  דראורע אלמ הנושארל , םימיה לכ םהיניבמ ברח הרס |

 ןכ ירחאו , ותוכלמ אסכ לע ףגנ ןבאל ול חיהי לבל ויחא עסנערַאלק תא חוצרל
 ישילשה דראפיר .ינש תא גורהיו ויחא ישילשה דראליר םק , דראודע תמ רשאכ +

 ה'מר-- ג"ר א"ה  ףסויו , הכולמה אסכ לע בשיו אשנתיו ,  םינטקה .רראודע נב
 164 -- 1485 | תא קחי הלאב יכ : ונימאהב רזכאו .ץירע השעמ תושעל דוע
 םייקנה ימד לע .םיהלאה תמקנמ הקנ אל אוה םג ךא . -- טומת לבל ותכלממ
 ,רֶאדּוט ךירנייה יכ , ובל תוירזכאב השע רשא םיערה םישעמה לכ לעו ךפש רשא
 אוה םג הָפְסִי לבל תפרצ ץראל הַרְּב רשא ו רעטסַאקנאל תיב יכלמ עוגמ רצֶנ
 דרָאכירב חלו רנאלגנעל היוטנ עורזבו הקזח דיב אב ; ויתובא תיב יביוא ידיב
 אסכ לע: בשיו ברח יפל והכי והחצניו (ם08₪011מ) טרָאווסאבב ישילשה
 ראדו תיב =: יעיבשה ךירנייה ךלמה , (1485 ה'מר א'ה) דנאלגנעב הכולמה
 גיפש--ה"טרא"* = ןורחא ןינבל ואסכ תא ליחנה םג , תומוצעתו זועב ךלמ , הזה
 0 % ו ןתתתה  ותוכלמ ץראב תוגלפה יתש תמהלמל ץיק תושע ןעמלו
 שפו --ח'מר א'ה .הארונהו הכוראה המחלמה תא תּבְשִיַו ,יעיברה רראודע תב תא
 1485-1509 .טעמכ אָצְמִה אל םדאה ינב לכל םימיה ירבד .רפסב . -- איהה
 תוצאנו תובעותו תוירזכא =, ןדבאו חַצְר ד, גְרֶה הב ושענ רשא המויא .המחלמ
 . יהמוראהו הנֶבלה הנשושה תומחלמי איהה חמחלמב ושענ רשאכ תוצרמנ
 ברחה הלכָא , םיתרפאהו םיליצאה ירוחב רתבמו הכולמה ערזמ םישנא םינומש |
 יעיבשה ךירנייה בלה ריבאו םכחה ךלטה רי הגישה ןכ לעו . איהה המחלמב |
 . =- טעטנעגאטנאלפ תיב יכלמ לכמ רתוי ליִאָו זע הכולמה אסכל תתל |

 ץרא הזנר רשא תעב , טרַאּוטש תיב יכלמ ימיב דנָאלטטָאש 8 448. |
 ידיב העורפה רנאלטטַאש תכולס התיה , ןהה תולודגה תומהלמה תחת רנאלגנע |
 ,עורז ישנאו חכ יריבכ ויה ץראה םע םּורָמ ינבו םיתרפאהו , טרָאּוטש תיב יכלמ |
 בֶרְק ידמלמ ויה םנ ,:ראמ.בר םתיב ישנאו םהידבע רפסמו , םהל םיבר םיסכנ יב

 -- ותבש ןוכמב שיא שיא הלבגָמ יתלב הלשממב ולשמ טעמב יב רע , המחלמו | |
 לבל תולובג .ביצהלו הכולמה יטפשמ תא ןיטקהל דימת ורתח םהה םיתרפאה
 / םהיסכנ לא םתוא הפסלו ויסכנ תא ךלמהמ עורקל וצמאתה םג , היתוכילה |

 לעו
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= 4% = 

 תיב .אסכ לע בשי רעטסאקנַאלמ יעיברה ךירנייהו = , קרָאי תפָנב
 .ועיברה .ךירגייה = דנאלגנע יתרפא ול וממוקתה יכ ףאו ,וירחא ותיבו אוה / הכולמה
 ו רובגה ונב לגד תחתו דנאלרעבמוהטרַאנמ ףַארגה לג תחת
 רשע אל תאז לכב הכופש המחב וב ומחליו , ןראפסייה םשב הנוכמה יצרעפ

 = קזחתיו / םנואשו םנומה תָּבשַיַו , םמירחיו םברח רוצ בישה אוה יכ , הישות

 תותובעב רוסאיו לכִנְתַה םג . הנושארבמ זע רתיבו תאש רתיב ותכלממ אסכ לע
 םיקיזחמה לכ תא ברחב ופררב , ותוכלט אסכ תונרקל םינהכה רבָח תא הבהא
 םטב םיבוקנה ויתותראב  םיכלוהה ותירב ילעב לכ תאו ףילקיוו תרותב

 תוירזכאב הנע םהמ םיבר , ברח ידי לע ריגה םתדע ינבמ םיבר , +ןִעָרְרַאְלְלֶאלי
 לע רינסה , םהיכרדמ בושל ונאמיו םפרע תא ושקה רשא םהמ םיברו , המח
 םמידחיו ., ןָאדנָאל ריעב , ידראללָאל לדגמי םשב ארקנה היאש לדגמב רגסמ
 ךירנייה תומ ירחא ". -- םתומ םוי דע םלוע יתמכ םיכשחמבו ררב םש תַבָשְל
 ישימחה ךירנייה .םכח , ישימחה ךירנייה םשב עדונה ורוכב ונב ךלמ , יעיברה
 ב'פק-- 'עק אה רעפסקעש אלפנה ץילמה . חילצמ שיאו ליכשמ רובו , בבל

 1491-1655 תא .הצילטה דרשב ראתל וידי תא לָּכְש / )8041650680( 
 םירוענה ינב חראכ ותער תולקו ולכש תצורמ תא , הזה ריבאה ךלמה תנוכת
 ,-- ויתוכילה לכו ויתורובנ םערו וזוזע תאו הנירעה ושפנ תרקי תא םג , וליגכ רשא
 םהילע רבנתה םעפ לכבו , םיתפרצה תא תובר תומהלמ םחל הזה םמורמה ךלמה
 רשא םיכלמה תל לכו דובכהו רשועה לכ ךא .-- חוקלמו בר ללש םהמ חקיו
 ,.יששח ךירנייה ונב ימיב ודבאו והתב ולע , ותחלצהו ותרובגו ותמכחב רצא
 | , הזב רפסנ רשאכ

 יששה ךירגיח \ םוי השקו חלצי אל רבג היה יששה ךירנייה % 7.
 א'כר --ב'פק אה -דָבא , הָשקְנ ךלמ היה אל םלוע תומימ ץרא יכלמ לכבו , דאמ

 14557-196%  תבולמ רז ג / הנש ןב ןטק דלי דוע ותויהב ;  וחומכ ללמואו
 ותוכלמ אסכ לע ותבשבו , סנאעלראמ המלעה ידי תרגתב ושאר לעמ תפרצ
 תומהלמה ירי תרגתב יבשה רוב תיתתת לא ורובכו ודה םזרממ דרּוה , דנאלננעב

 רעד .גירק איד) יהמודאהו נבלה הנשושה תומחלמי םשב  תובוקנה תוארונה
 יכ טפשמל בשח קרָאימ רראכיר גָאצרעהה יכ . -- (עוָאר ןעהטַאר דנוא ןעסייזו

 ףסא ןכ לעו . יששה ךירנייהל רשאמ הברה רתי דנאלגנעב הכולטה טפשמ ול
 ךירנייה ךלמב דורמיו ויתומחלמ תא םוחלל הבדנתה רשא הלודג הגלפמ ןילא
 תמחלממ הנושארה המחלמה איה , -- הפונת תמחלמו הפושח עורזב וב םחליו

 " תוגלפה יתש ישארל רשא תותואה םש לע תוארקנה  דנאלגנעב םיהרזאה
 יהנֶבְלה הנשושהוי * (רעטסַאקנאל) יהמוראה הנשושהי ןה אלה , ןהה
 . קתא תיב 4 לע 'ברח יפל-המחלמב ררָאפיר לפנ יכ ףא הנהו , -- (קרָאי)
 ו יל .העושי התשענ אל תאז לכב , הכלמה ליח רנאלגנע ירובג ירי
 .1461--1483  םקנ , רוכבה דראכיר וב דראודע יכ , למואה ךלמה ךירנייהל

 תא
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 :ה: וילא .הבוהקה .טראומש תחפשמל הכולמה ה הָבַסְנ הנורחאל יכ דע , דהא
 יגשה רראחע = (.וגב ינשה דראודע וירחא ךלס ., ןושארה .רראודע תומ ירחא
 "פ--ו'פ א = תור תוצרא רכל אל ,,.םָינּוא .לַרָחְו םוהי .הָפִר היה אוה ךא

 1807 1927 ווא \ םירדסו רטשמ הב .םושלו וצראב החונמ תל לוכי אל םג |
 ודוס ישנא תא . ונרה וסיעבהל ,  תובר םימעפ .ברח ..וילע.ופלש .היליצאו ץראה |
 הכלמה הזעונ .ךיא .בבל .תחונמב ואר.הנורחאלו ,.סונמאנה .ןירודיו ויבהוא =
 תומ .ותוא תימהלו יבשה רוב לא הכולמה .אסכמ :ורירוהל ּהָבְגוע .רעמיטרָאמו <

 : ישילשה רראודע ןב .ישילשה דראודע .לדג רשאכ.ךא . . -- דאמ.הרומו ירזבא =
 ז'לק--ו'פ אה .רעמיטרָאמ תא , והיבא ימר.תמקנ תא-םקנ ,אוהח חצרנה ךלמה =
 1827-1977 = הויח ימי לכ רגסמב תְבָשַל םיִרְתֶה הכלמה תאו,הלואש סרב רירוה <

 םיכלמה םשכ .םַש ול שעיו הרובגב ךלמ ישילשה דראודע 8.446. -
 תלשו לבל טספאפה תלשממל תולובג ביִצַה והי ועב ., ץראב .וְה רשא םוללהמה
 ררָאפסקא רעב .ראסעפארפה םכחהו .,.דנאלגנעב .תירצונה.היסנכב .ודי 'תא
 טכפאפה תלשממ תא עינבהל  וחכ יצמאמ .לכב ,ול .רזע .ףילקיוו םשב ערונח =

 תא אלמיו , תובוט תושעל הזה ךלמה הברה תובר.םירע.יבשוול םג  דנאלגנעב
 ו ,ןעגנולמָאזרעְפסכייר) הכולמה ירש דוס. לא םהוכאלמ ל םדי |

 ירש ובר .םירעה .יכאלמ .יפ לע. ...וינפל ויה רשא . םיכלמה םג .ןכ ושע השאכ
 יתשל וקלִיַו , םתוא ליכהל דענה תיב לוכי .אל רשא רע הצעומה.רוסב הכולמה
 (ןעטאָלֶארּפ) םישארה םינהכה םע (לערא עהַאה העד) םיִמהה םיתרפאה : תוקלחמ

 לפשמ םיתרפאהו ., (זיוה םרעעפ , ןּוהַרֶעְבָא סאר), ןעלעה הצעומה .תיבב ובשי
 הצעומה תיבב ובשי םירעה יחרזא יכאלמו (לעדַאדנָאל ערעדינ רעד) הגרדמה =

 םלוע קחל .ראשנ הזה רבדהו , (סטנעמאלראפ סעה זיוהרעטנוא סאד) .ןותחתה
 םע לע סמ םושל טילשו בר לכ לובו אל , םהה םירשה,-ןוצְר ילבמו -,-דנאלגנעב
 םחל רשא תומחלמה . -- דנאלנגעב שרח טפשמו קח רָבְה לכ תושעלו ץראה =
 , ירוחשה רצע שרוי .םשב .הנוכמה וגב תרזעב .הזה ישולשה דראודע ₪ |

 ו רנאלננע ץֶראל .ליעוהלו רזעל ןיה ., תפרצ .תכולמ טפשמ תורא לע. תפרצ ץראב
 ןינקהו רחסמה .יפ לע .תבְשחמ תכאלמ .לכו השעמה .תשרת ידי תֶא-הוע.ומורה םג <
 ,-- הרובע תכאלמ ילעבו השעמה תשרח ילַעְב ןרעדנַאלפ ץרא יבשוי םע ושע רשא =

 ינשה רראכיר . .ינשה .דראכירל. ותכלממ .הבסנ .(-ישילשה .דּהאורע תומ ירחא
 ש'נק--ז"לק א" תואלתו , תומלְצְנ .ךשח ימי ויה .ותבלממ ומ לכ ךא ו .ודבע
 1877-1999 = = דאמ ארונו םויא תומ ותומ הע ורָאוצ לע ולע ּוגְרְּתַשַה תומוצע
 תא םיקהל חילצה ףכְב שפנ םושב קרו ,.ץימא רשק .וילע השק .םעה ינב יכ
 רעטסַאקנָאלמ ךירנייה תא שרג רשאכ הנורתאלו , הממרל איהה הלודגה הרעסה
 רשא םיבר םישנא ןומה ךירנייה וילא ףסא ,  םיררומה שאה היה רשא ודוד
 ךלמה תא .דירוה .הצעומה תיב ירש טפשמ יפ לעו .,.ךלמה .תא םוחלל ּורכמְתַה
 רשאא םיקוחרה םירצבמה דחאב בערב תמ .רראליר יכ-הבְד ףוס .הבולמה אסכמ

 תפגב



 ה 2 פינה םימי ., ותחפשמ ינב לכ תאו ותוא היבשב וחקיו , וב ודרמיו
 - ןתנ שא לודגה תורחה רפס ירבר לכ תא םיקהל הצְרְתֶה רשא דע , רמשמב
 < ןאו / םתורתלו ץראה םע תבוטל םיבר םירבד םהילע דוע ףיסוהלו , והיבא םהל
 ךלמה . -- הנושארבכ ותוכלמ אסכ לע בשיו ותחפשמ ינב לכ םע ישפחל אצי
 םיראפמה םינינבה תא /אעטסניק ענָאש איד) תופיה תוכאלמה תא ךאמ בהא הזה
 השעמה תשרח ןרק תא םירחל הבסנ התיה ותאמו- , םישרת ימכח ישעמ לכו
 . רנאלננעב תבשחמ תכאלמו

 ןושאוה .רראודע  רראודע ךַלָמ ,  ישילשה ךירנייה תומ ירחא 8:
 ז'ק -כ'ל א'ה | ללגב הלהתל ערונה רראודע אזה . ליכשמה רובגה ינב ןושארה
 1972-1307 = ךשמב .תוירכנ תוצראב םחלנ רשא תוכוראהו תוברה תומחלמה
 רשא :םעלַאוו תַפָנ תא ותלשממ ץרא לא תפס הזה ריבאה ךלמה , ותוכלמ ימי
 יקח תא הברקב םֶש םג , טילשו בר ךלמ לכ תַעַמְשַמל הרס אל םהה םימיה רע
 הָָּכ ; וירחא ואסכ לע בש רשא ונב תאו  התכלממ יטפשמ לכ תאו רנאלגנע
 דנאלננע יכלמ ינב לכ םג הזה םשב וארקנ זא ינמו , יסעלאוומ רצעה שרויי םשב
 הצרפ :(1983 ג'מ אה) םיטעמ םימי ירחא , -- הזה םויה דע רצעה ישרוי

 הכולמה תודא לע ָאלילאב ןאהֶאי ןיבו עסורב טרעבַאר ןיב דנָאלטטָאשב המחלמ
 .םהיניב חיכומו טפושל תויחל רראודע ךלמב ורתב בירה ילעב ינשו איהה ץראב
 תויהל דנאלגנע תלשממ תחת דנאלטטָאש תא איבהל ןוצר תע רראורע אצמ זא
 רשא לע דנָאלטטָאש םע רנָאלגנע יבלמ ובְר תובר םינש ינפל רוע יכ , סַמְל הל
 רע םבבל תמזמ תא קיפהל ותילצה אל ךא , אוהה םמה לַעַמ הראוצ תא הָשיִמָה
 הכולמה אסכ :לע "ָאלילאב ןאהַאי תא בישוה רשא , הזה םכחה ךלמה ימי
 -= .דנאלגנעל סמל דנאלטטָאש תא שעיו :ודי .וילא ץיִרַה אוהו דנאלטמָאשב
 "לפה לע ראמ רע ופצקתה  םשפחו םתורתב םיאגתמה דנאלטטאש יתרזא ךא
 םירובגכ  הפונת תומחלמב" וב ומחליו , לָעְּב םראוצ תא איבה רשא .רראורע
 ללהמ  םהמ רחאה רשא המחלמ ירובג םיריבא תדוקפ תחת םיליכשמו םיצירע
 תוצְבָשמ הנה: :תולודגה ' תומחלמהו ,  עסאלַאוו םאיליוו ומשו א תוחבשת .בורב
 וקשה םיבר םירומג ימד =: םהה םימיה יררושמ ידי לע  םיבר םירישו תוצילמב
 < תיבפ "יָסָא:היבשב הקל עפַאלאוזיםאיליוו =; תימורדה דנאלטטָאש תועקב תא
 ףזגיו חצנ לא חַצְנְמ ךלה דראודע ףלמה ; גרוה דיב ןזרגב תרכ ושארו םירוסאה
 הילע רשא (ןייטש םגנונָארק) רזנה ןבא + םהצנ ץראל זיו דנאלטטאש ירובג תא
 ןָאדנָאלל האבוה , הכולמה רזנ םהילע םשּוה רשא םויב דנאלטטַאש יכלמ ובשי

 . רראודע ירובג ; תראפת ידעל רעטסנימטסעוו תלפת תיבב הזה םויה דע םש איהו
 . תונוחצנה לכב ךא , ההובגה ץרא ירה דע דנָאלטמָאש יבחר לכב :ורבעו ּוָּפטש
 םּושָלְו םשפחו םתורח תא םידנאלטטַאשה ידימ תתקל םילננאה ולכי אל םהה
 ירתא חילצה אליאב ןהאי רכנ עסורכ טרעבאר . - תורבעה 7 תא םהילע
 וינבל ואסכ תא שירוה םג , דנאלטמָאשב הכולמה אסכ לע תֶבָש ל תונוש תולה
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 היראה בלרראביר .ינשה םשו , היראה בל דרַאכיר דחאה םָש , והיחא ירחא שיא
 ה ובלו המחלמ שיאו . ליח רובנ .היה דרכי ,  ץראיילב ןאהַאי <

 1189-1199 ומע ינבל ליעוה אל ויתומחלמו ויתורובג לכְב ךא , היראה בלכ

 יי - רבג היה ןָאהַאיו ..ותוכלמ ימי ךשמב ץראה יבשויל עיגרה אלו
 "עקתחת | הכרעמב ויביוא ינפל ףגנ ויתומתלמ לכב .,-םימיה לכ חלצי אל
 1199 1716  אלָמ אוה . תפרצ ךלמ טסוגיוא פיליפל סַמְל היה םג , הרשב
 ריעב .םירופאה תיבב. ויחא ןב רּוהטרַא שפנ תא חוצרל שרַח יחצרמ יִדָי
 עַדַָהְבּו , ונממ רתוי דנאלגנעב הכולמה טפשמ ול היה רשא 0₪0( ם) :גנַאור
 אל ןאהַאי ךא , וטפשמ סֶכ ינפל טפשמל ּוהָריִעוה , טסוגיוא פיליפל חַצְרַה רֶבְר
 אידנָאמרָאנ תופנ תא ודימ ערקיו טסוניוא פיליפ ףא וב רחיו , ולוקב עומשל הבא
 א'ר) תפרצ ץראל ןחפסיו , עננָארָאגו רַאְאְל תורהנ לע רשא :תוצראה לכ תאו
 לע בש רשא ןומגהה רֶַבְד לע טספאפה םע ןאהָאי בָר רשאכו ., (1205 ג'סקתת
 , ארונה םרחה םער תא טספאפה וילע ליטה ., ירוברעטנַאקּב הלודגה הנוחכה אסכ
 תפרצ ךלמ תאו , םרחָמה םֶכְלַמְל ועבשנ רשא העובשהמ םילגנאה תא ריִּתַה םג
 , ובל תואג תא ןַאהֶאי עינכה זא . -- דנאלגנע ץרא-תֶא ול תַשְרֶלְו אובל ארק
 ותוכלמ רזג תא ריסה .ומע ינב תדע להק יגיעלו , טספאפה ילגר :תחת ספרתיו
 (18גש8) ףסכ ףלא ריחמב ורימ רזנה תא הנק ןכ ירחאו , טספאפה יריב והנתיו
 ואו -- ורֶזנ דעב .טספאפה רצוא לא הנשב הנש .יִדָמ איבהל וילע .לטנ רשא
 תכלממב עוגנל דוע זועי לבל תפרצ ךלמל וצי , זמְרֶה תא טספאפה וילעמ ריִסַה
 ןָאהֶאיב רבכ ורחְנ רשא םילגנאהו . -- הרעשה אולמ דע דנאלננע ךלמ ןאהָאי
 רשא לע וילע ףצקתהל רוע ופיסוה ., ותוצירעו ושפנ תוירזָכא לעו ובל ישק לע

 ילגר םורה . ינפל .רפעב שְלַּפְתַהְּב ץראל דע  הכולמה .דובכ .רוה תא: ליפשה
 הפושח עורזב וב ומחליו ., (1815 ה'עקתת א'ר) המר דיב וב ודרמיו , טספאפה
 וירש ירבדל בישקהל ץֶחְלַג , הערה וילא התלכ יכ. ותוארבו , המחלמ דָבְַו
 ןעססָארג ןער) :לודגה . רוררה .רפס תא םהל ןתיו .ותכלממ .םע...לכלו .וידבעו
 דנאלגנעב םיחרזאה תורחל הָגִּפַה ןבא היה רשא /(אג7ח 019118 ו ףע'רביירפ
 רוחבל (סורעלק) םינהכה רֶבִח ירי תא ריתַה .אוהה .רוררה רפפ :..הזה םויה רע
 םיתרפאה תאמ ריִסַה , ךלמה ןוישר ילבמ .םהיניעב .רשיבו :בוטכ םינומגה -םהל
 דורד ארקיו , םינושארה םיכלמה םהילע וסימעה רשא :םיברה םוסמח לבס תא
 בשי =, ןאהַאי .תומ ירחא , םשפנ .תֶוַא .לככ .ןינקו רחפמ. תושעל םיתרזאהל
 ישילשה ךירגייה ותכלממ ימי ךשמבו . , .וירחא ואסכ לע זְּב ,ישילשה ךירנייה
 ' --ו'עקתת אל הזה ךלמה  ...תונושו תובר תועה . דנאלגנע .ץרא האלמ :םיברה
 "0 4 , . .יכאלמו ,ויניעב ןח ואצמ רשא םישנאהל יד ילב דע בר ןוה רע
 : תא .םֶצְצְמְּב .םעה ינב בל תא וינרהְל |. דוע ופיסוה . טספאפה
 , ץראה םעל דאמ ּועְרָינ רנאלגנעב ורבע .אילטיא ינהְכ םנ . , תוקולעכ .םהימד
 / ןהה תולודגה תוערה לכל די ןתונה .םכלמב םעה ףא ההח הנורחאל יכ דע

 : חרמיו |
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 יכלמ ןיב הזע המחלמ דיטת הללוחתה הזה רבדה ללנבו . -- תאזה התפשמה
 תוצראמ ךלמ תמורתו סמ ושרה  תפרצ יכלמ יכ ,  רנאלגנע יבלמ ןיבו תפרצ
 םהילא ועמש אלו ובא אל דנאלגנע יכלמ ךא , תפרצב רשא ןחה תויברעמה
 רודב היה ינשה ךירנייה . הנחה תוצראב הלחנו קלח לכ םהל ןיא יכ םרמאב
 םש ול שעיו , בבל םכחו ליח רובג שיא יהיו , אסָאראבראב ךירדירפ םע דחא |

 םיטפשמהו םיבוטה סיקָחה ללגב דוע הברה רתיו , תולודגה ויתולילע לכב לודג |
 םינהכה וברעתי לבל ץמאתה ורשיו ותמכחבו , ותכלממ ץראב ןתנ רשא םיחוכנה
 ודבל ךלמה יפמ קרו , (116 ד'כקתת א'ד) הכולמה תוכילהו הנירמה יטפשמב
 , -- ץראה יטפשמב וברעתי אל וירשו טספאפה םתו , ץראב טפשמו קח רבד אָצְי

 , (6ג00זפו) ירוברעטנַאקמ טעקעב סאמָאהט ןומגהה יניעב רבדה עריז
 . וזְעב ךלמה ץרח רשא אוהה טפשמה לא עמש אלו , ךירנייה ךלמב רָּבַעְתִ
 וב הרח זא , ךלמה טפשמ לא םאזא וטה רשא םינהכה תא םתנוהבמ חידה םג
 טהל תא לטו , דנאלגנעמ סניו / ןומגהה ארייו , תומ תמיאב והריחפיו ךלמה ףא
 תוביר ירבדב טספאפה ברעתה םיריבכ אל םימי ירחא . ךלמה שאר לע םֶרחַה
 וָּכ לע ובישוהלו . , וצראל ןומגהה תא בישהל ךירנייה בבל תא טיו / םהה
 םיִעְבַהְל הָלְסַכְל בָש ו ירוברעטנאקל הזה ןהכה בש רשא טעמכ ךא .. הנושארבכ

 יהיו , תפרצ ץראב המחלמה ךבסב ךירנייה זחאָנ םהה םימיבו . ךלמה בל תא
 הלע , םימיה לכ והסיעכי רשא םיִסָעְּכַה תאו םָאמָאהט ןומגהה רַבִד תא ועמשב

 וילע םהמ הלוח ןיא יכ ןנואתיו ויריבא תרע ינזאב ויתפשב אָמְבִי ופאב ןשע
 תא ועמש ךלמה יסירסמ םישנא העבראו . -- אותה לכונה ןהכה ףכמ וליצהל
 םיכרדב וצוריו ורהמיו , החמה ךותמ טאלב ובנגתיו / איהה הזעה הנולתה
 די לע הלפתה תיבב סאמָאהט ןומגהה תא וחַצְרִיו דנאלגנעל ואוביו ,  םינוש
 ץלפתַה טספאפהו ,ץראה יִמע לכ תושפנב םעזו הרבע ץיפה הזה חצרה . חבזמה
 ןתלשממ חור תא ךופשל ןוצר תע אצמיו / הזה ארונה רברה תא ועמשב לַחְלָחַתִַ
 וטְפשיַו םיחצרמה ושפתנ ויפ לע יכ .  ותלשממ ץרא לעו דנאלגנע לשומ לע
 ָאדנערַאלקב ךירנייה ךלמה םֶש רשא םיטפשמה לכ ולטב ויפ לע , תומ טפשמב
 רשא שורק שיאל ותומ ירחא פָנּוהו סָאמָאהְט םרּוה ויפ לעו , םינהכה תורא

 שודקה רבק לע םַע תובבר ורהנ הרהמ דעו . 1תדְו ותנומא לע ושפנ תומל הַעֶה
 תא וכפשיו , םהיתולפת תא ובירקה , ורבק לע הנבנ רשא חבזמה לעו , הזה
 יב לב יניעל חיכוהל אוהה חַצרְנה רבק לע לפנתה ךירנייה ךלמה םג .. םחיש
 רֶבָד השע יכ דע םִחְנַה ישגר והוקיצה תחא םעפו ,'אזהה םרה תא וכפש אל וודי
 ינפ תא לַחְיַו סאמָאהט רבק לע בג תא הָלְג יכ : ותוכלמ דוה תא לבנו ד
 ףיסוי אל ודוה תא הכ ּולְבנְּב יכ וניטאהב -= םיברקעו םיטושב ותוכהל םינהבה
 | ו , -- ובבל ירדחב ותמח ירהנ תא ךופשל םַתְנַה שנ דע

 - זרחא ואסכ לע ובשי םהינשו , םינב ינש וירחא חינה ךירנייה 8 4
 שיא | |
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 ,.(1486 ו'צק א'ה) ךלמ תעורתו .תוצילעב והולבקתו .הכלמ. לראק .תארקל
 - לבב ךא ../ ץראב הקרצו טפשמ שעוו  תפרצב לראק ךלמ הנש םירשעו
 ורצה יהשו םישנ תצעל .רָּבְמִתִו , םידי הפרו שָלַח שיא היה ושפנ תרקיו ןבבל

 11 גוודול ,  .בשי , הזה שלחהו  רשיה ךלמה . תומ ירחא .,.םיברה םהילכגו |
 מר--א'כר א'ח .לעב , לכונ שיא הָיִה  אוהו , ותוכלמ . אסכ לע 41 .גווודול. <
 1461--1485 ,  הנידמה תגהנה תמכחב .בבל םכח ךא , רזכאו בל ריבא ,תומזמ. <

 אסכל:תומוצעתו זע ןתנ , ושפנ תוירזכאבו וידי םָמַתּב הברה ותמזמבו ותמרעבו
 רשא .לככ תפרצ .תולובג תא .ביתרה ג -, םירצמחילב .תַטְלש טולשיו  ותוכלמ
 טעמ טעמו , םותרפאה ידימ שפתה יטפשמ תא ,רדש אוה . הבתהה ושפנ התוא
 המחלמ שידקה זאו ., ךלמה .יסכג םע,םרבְחיּו םילודגה .םיסכנה תואובת תא ערק
 םג .אוה םתוא רכש רשא) . ץייווש ינב: תרזעבו ,.(ןענהיק ןעה) זעה .לראק לע
 , ותְכלממ ץראל ההפסיו איִדנוגרוְב תא הבל (םהימהול תא םוהלל וירחא םיאבה
 םג ובל. תמהנו , וברקב (עסיבסנעססיוועג) םתנ ישגר וררועתה הנורחאל ךא
 הקוחרה ..ותדוצמב ותבשב הלילו םמּוי .ול ּוקיִצָה םדאה ינב לכמ . ךחפו הֶתְמיִא
 אוב דע וימי תוחפט תא תְֶמ תומיאו שפג תקוצמב םש לכי (.הירק .תואושתמ
 ינימשה לראק = . , וירחא אסכ לע ינימשה לראק בשי ותממ .ירחא ,  ותפילח
 חנו בגפו א" = תא ולירגה םהה םובלמה ינש ..רשע םינשַה עוול וירחאו
 רשע םינשה גיוודול . תא . הילא .. םחפסב . הלובג תא .וביחרהו - תפרצ  ץרא
 8 אילטיא ץֶראב םהיְתומחלמב .ךא ,עינאטערב םוהטגאצרעהה =

 | גרוה לֶא ואיצוח הָיְרובג רחבמ תאו , תפרצ חּכ תא ושילחה.
 תֶשְרָל ואב רשא  רכנת .ינב לכ. תא . הֶאְה .תוצראה לכ ,יִבְצ אילטוא וכ , םנח
 רבק םונפל הבצח רשאכו / תתש .רובל הֶירוה התמהלמ ישנא.לב תאו , התוא
 ןכ ירתא הבצח ןכ / םהיתומחלמ ילכב הווזיגְרה רשא םיציִרפה םיזנבשאהל םלוע ||

 ךא .. םהה םיכלמה ינש לגד תחת הילע .האושכ ןלע רשא םיתפרצהל םג רבק |
 םיטפשמו םירשי םיקח ּותַתְּב , תפרצ תא רשע םינשה גיוודול חולצה תאז תמול |
 םינוכג םירדס ותושעבו , םיחרזאה ינבל תובר תויכזו .תורח .,.ומע ינבל םיבומ
 ותקדצ יפנכ לצ תחת םיסוחה םיתפרצה .תוכולהת לבב | |
1 
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 | (4888) דנאלגנע -25 0-
 ינשה ךורנייח . .דכנו ןינ (4₪ָד) ושגנא תיבמ ינשה ךירנייה 8 443. = = <
 ד"קתת א" = יהיו .ץ רנאלגנעב : הפולמה אסב לע בשי : תְצַנְמַה םלעהליוול ! |
 שיטקתה = םעב . תעדונת - הממורה = תחפשמה  :יבלממ !.ןושארה  :ךלמהו |
 8 ץראב תובר תופנ ויה תאזה המרה החפשמהל . טענעגַאטנַאלפ |
 ינב תלשממ .תֶחת א התיה אידנאָמרָאנ םג , עננָארַאגו רָאָאל תורהנ לע ., תפרצ! |
 ינב דנאלגנע יבלמ ידיב התיה תיברעמה תפרצ ץרא לב יב דע , רגאלגנע | |

 החפשמה



 סנאעלרֶאמ המלעה םשב .תערונה איהה המלעה . ןעגנירהטָאל ץראב ,ימערהםַאד

 | רשא וליח ישנא לכ ףאבו תפרצ ךלמ יעיבשה לראק ףאב הרובג חורו זע חור
 עבּכ ; םישקשק  ןוירש השבל- איהה הָּכְרֶה המלעה . שָאּונ ורמאיו םהידי ופר

 : סמייהר .ריעל :הלודג .תראפתב יעיבשה לראק לבוה היפ לע הָחַר התיה
 \וחקל .הנימי עשי תרובגבו ושאר לע  הכולמה רזנ םשּוה םשו ומ
 | .הזעה הנומאה , םדימ םילגנאה-וערק רשא תוזוחמהו תופנה תיברמ תא םיתפרצה

 \ איחה הזעה:הנומאה . תְחְלַבּו תַתָח = , רחפו התמיא הָליִּפִה  םילגנאה לעת

 | ריעב שאב ףַרָשָקְו היפשכב םיהלאה תא הפדגו'הפרח איה יכ ָהּועיִשרַה היביואו |
 ,יכ ::(1844 א'צק א'ה) םוי םוי יחד לא -יחרמ וכלה םילגנאהו . (סנסמ) .ןעוד |

 םא יתלב םילגנאה ידיב ראשנ אל , תפהצ ךלמ םע םולש תירב דנוגרובמ בוטה -

 7 = 10 יש

 - רננדובס גאצרעהה תגלפמו , תפרצ ךלמב הקבר סנָאלרָאמ גָאצרעהה תֶנְלִפמ
 תכולמ דוה ונתיו , דנאלננע לח לא ורבחתה * (18800118) לבויא הבלמה םג
 ןופצמ רשא תופנה- לכ ולפנ לק הרהמ * . וירחא וערזלו ישימחה ךירנייהל תפרצ
 ץרא לכ יהת טעמ רוע יכ ונימאח םיתעה יעדוי לכו , םילגנאה יידיב רַאָאל רתנל
 דורנייה תמ/סאתפ יפ ספא ' . (1495 ב'פק א'ה) .םנוחצנ ילגרל םורָה  תפרצ
 יששה לראק םג  תמ איהה הנשבו , וכעונ:וימי םימיל  ריעצ ודועבו , ישימחה

 יעוכשה לראק = יעיבשה לראק םשב ארקנה ונבו / םיעוע תורו הלבה תור לעב |
 כה - פק אה = ררדט מש אל תאז לכב ךא . יתפרצ ךלמי : םש דובכב רדהנ
 1455-1401 = ןמ תא וחקל םתירב ילעבו םילגנאה יכ / היתוכולהתו המחלמה
 ידוה ול ונתיו /:הכולמה אסכ יתמב ילע והוביכריו / הנש ןב דלי ישימחה ךירנייה
 ההלצההו , תפרצב םחלהל ופיסויו | יששה ךירנייה םשב דל וארקיז ,תפרצ ךלמ
 הכרעמב תחצנ .הנמ םיתפרצה תא וכיו , ונפ רשא לכב סהילא הינפ הריאה
 ,'רוצמ'הילע םושלו טנאעלרַש לע תולעל םדי לֶאְל התיה יכ דע הרשב

 רכשמ דע תפרצ ינב ואב רשא איהה הקוצו הרצ תעב הנהו 6:
 ּולְלְפ אל רשא םוקממ  הלצהו חור םהל דמע , (1499 ש'פק א'ה) הדלל ןיִא חכו
 . םאתפ עתפ םהל חלֶש םירכאה תונכמ המלע דיב יכ"! םלועמ םבל לע הלע אלו
 רפכמ .רָּכִא .שיא תב קרא עד עננַאהֶאי איהה המלעה םש ,  דוהו חצנ , עשי

 | עישוהל םּותְמַמ-הרובג חור הילע ההנ יכ הנימאה , (סנָאעלרַא ןֶאּפ איורפגנוי איד)
 | תחפנ איהו , םתמחלמ ישנא דנאלגנע ינב ףכמ םליצהלו המע ינב םיתפרצה תא

 | ישנא : םיתפרצה תואָבַצ ינפל רובעתו / הנימי דיב המחלמ סנו השארב תשחנ

 | םילשחנהו םישלחה תא הכפה ריִּבּכְה החורבו םיצרמנה הירבדבו / המחלמה
 \ היחרזא לכלו , סנָאעלֶאמ םילגנאה ּושרונ הֶלגְר תחת . לָטְק הָרלְּב תויראל םהה

 , , םיתפרצה תובלב הרובגו ע חור הקצי , םיהלא חור החנ איהה המלעה לע יב

 | , רנאלגנע ינב יריב 'איהה האלפנה המלעה  הלפנ רשא ירחא םג הרדועתה

 ,פפוליפ:תרכ רשא:ירתאו .. זוחְמ דוחא זוחְמּו ףונ רחא :ףונ םדימ וחקל םיתפרצה

 חירעש תא החתפ תפרצ תריב זיראפ . (1485 ה'צק א'ה) הרְבְל הָאלַאק ריע
 ו 0 תארקל |
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 רֶאָאל רהנ לע רשא תוצראה תא תפרצל ,בישַה ותרובגו .ותמכחכו ,  ותכלממ
 דָבַבב תפרצמ וחקל רשא תוזוחמה תא רנאלגנע ךימ ערק טעמ טעמו ,עגנָארַאגו
 רהְמ דרֶאּודעו תצרמנ הלחמ די תרגתב רוחשה רצע .שרוי :תומ ירתא) . המחלמ
 יתלב םירנאלגנעה יריב ראשנ אל , (1377 ז'לק.א'ה) הלואש וירתא רָרַיַו אוה םג
 יששה לראק = לרָאק ן הזה םכחה ךלמה תומ ירחא ךא ,הרבל הָאלַאק ריע .םא
 ג'פק-- שק א"ה  התוהו תפרצ ץרא הָבָש - , וירחא .אסכ לע .בשי 1 נ3  יששה
 1880 142? | הערה חור ותתעבו , בוטה וחור הזה ךלמה לעמ רס-יכ / רעבל
 ויניעב רשיה לכ שיא , הטומ האלמ ץראהו , (גנוטיררעצסעטסיינ) םיִעָוע הורו"
 , הירורעשו הֶמש הנידמו ריע לכבו , ץראה ירעשב קרצ ןיאו טפשמ ןיא ,השע

 גאצרעהה םה אלה , תפרצב הכולמה תודא לע.ומחל חכ יריבכ-הכולמ ירש ינש
 בשח דחא לכ יכ ; ךלמה יחא .םנָאעלרַאמ גאצרעההו , ךלמה דוד . דנוגרובמ
 םהה ץרא ינתיא ינש ומחל רשאכ יהיו - . הכולמה התאי. ןל קר יכ טפשמל-
 רשא םידבכה םיפמה לע סמח וקעציו םיחרזאה וממוקתה +, הפונת תומחלמב
 , םהיתויכזו םתורח לובג תא ביחרהל הקזהב ושרדיו .. םהילע הבולמה יחש ולטנ
 םע םיראצייוושהו ., םיריבאה תדע םע םיזנכשאה ומחל רשא איהה תעב הנהז
 טָאּוו לגַד תחת ראמ ארוג רשק ורשק םילגנאה םגו , ךרפב םהב םיררה םהינודא +
 איהה תעב , (138% ב'מק א'ה) ליח לא ליחמ וכליו םיריגנו םירשה רתיו רעליט |
 םיתרפאה םע זע לכב .ומהליו . םיחרזאהו םירכאה תפרצבו ןרעדנאלפב םג .ומק |
 אלו תפרצב םהה םידרומה בל קלח רשא ללגב ךא . ךלמה תיב םעו .םיליצאהו |
 / ךלמה ירשו םיאישנהו םיתרפאה םהילע ורבג , םהישעמו םהיתוערב ורחאתה
 םהמ החקל , סריב רבכ התיה רשא תורחה םג יכ התיה אוהה ררמה :תירחאו |
 וצמאתיו םיתרזאה ןימיל ודמע ותירב ילעבו דנוגרוכמ גאצרעהה הנהו .די קזחב'
 וכמת ותירב ילעבו .סנָאעלרָאמ גאצרעהה ךא / רואל םקרצ טפשמ  א'צוהל
 . םיחרזאה תא עינכהל םהל ורזעיו םיליצאהו םיתרפאה ידיב |
 / והערב התיה .שיא ברהו תפרצב תומחלמה תרעס ללוחתהב 8. |
 .תפרצ לע המחלמה תא שָרָהְל ןוצר תע דנאלגנע ךלמ ישימחה ךירנייה זא אצמ
 ינב םינפל וחקל רשא .תוזוחמהו תופנה לכ תא ול בישהל םיתפרצה דימ שורדיו |
 , םה .דנאלגנע .תולחנ יכ .ורמאב , םתשקבו םברחב תפרצ ץראמ .דגאלגנע |
 בישהל םיתפרצה ונאָמ רשאכ יהיו ., פמחבו לָועְּב הרימ םתוא וערק םיתפרצהמ \
 םב םחליו הֶאלאק ריע ךרה וירובג ליִח םע. םהילע הלע ,  פהה תופנה תא ול
 לכב , רנאלגנע תואבצמ .םיתעברא ויה תפרצ תואבצ יכ ףאו ..(1415 ה'עק א'ה)
 רתבמ + .(* (421ם6004) . רוהקגנָאזא די לע הכרעמב םיתפרצה ּופְגָנ תאז
 אב ךירנייה ךלטהו , דנאלגנע ירובג ידיב ּופְשנ וא .ברח יללח ולפנ םהירובא
 םידרומהו , ּהָצַק םּורָמ דע התלע תּוגְלְּפַה ילעב תמחלמ רשא תעב ויראפ ירעשב \
 . איהה הללמואה ריעב .םוי- םוי םימכ םימד ךופשלו חוצרל וברָה םיעשופהו |
 , ו

 תגלפמ , האלאק;ער,סאפ  תפנב = רפכ טרוקגיגא וא רוהקנאוא (* |
 9, ה עיר .
- 



 - םירכז םינב םהירחא וחינה אלו םה םג ותמ רשאכ ךא , ויחא רחא שיא ותוכלמ
 תיב ינבל יהתו (1358 ח'פ א'ה תנשב) תפרצ תכולמ הֶּבַסָנ , םאסכ תא תשרל
 * (31019) ַאָאלַאוו

 ? (( 9 ט'נק--ח'פ א'ה) (781018) אָאְלַאּו תיב יכלמ ימיב תפרצ ₪6

 יששה פפיליפ = פפיליפ יִחֶא ןב ַאָאלַאוו תיבמ יששה פפיליפ 8. 9.
 "ק--ח"פ א"ה | דרָאודע ךא .  תפרצ ץראב הכולטה אסכ תא שרי" , הפיה
 1328-1350  אשנתה ,הפיה פפיליפ תונְּבִמ תחא תב ןב דנאלגנעמ ישילשה
 לבל תפרצב ץורחה טפשמה לא תּונּפ ילבמו ! תפרצ 8 התאי יל : רמאיו
 רובכה םש תא .הקזחב ול חקל , הכולמה רזנ תא הינב םג ךלמה תב שרית
 הלודגה המחלמבו ,  תודחא םינש פפיליפב םחליו לודג ליחב לעיו יתפרצ ךלמ*
 , תתצנ הכמ והָבִה , (1346 'ק א'ה) (060ָד) יססערק תמהלמ םשב הערונה
 םג ללח לפנ םכותבו ,  התרובג תישאר תפרצ יריבא" רחבמ תא ברת יפל .לָּפִיַו
 (* (081818) הא לאק ריע תא רראּורע רכל אוהה םויב . ןעמהָאב ךלמ רָועָה ןַאהָאי
 ן .םפיליפ תמ . םיטעמ םומי ירחא . (1847 ז'ק א'ה) ריה תקזחב הב לה
 בוט שיא ןאהאי . לע בשי ., (עטוג רער) .יבומ שיאי םשב הנוכמה ונב ןאהַאיו
 . .ר'נק--"'ק אה .לע.המקנ חורב רַעְּתַשַה הזה שרחה ךלמהו , רדונתמה ואסכ
 1350 - 1% | רראודע ןב היה איהה תעב םאבצ רש רשא  דנאלגנע ינב
 המחלמו ., (ץניִרפ .עצרַאווש רעד) רוחשה רָצַע שרויי םשב הנוכמה ישילשה
 ופנו - ,.(1356 "טק א'ה) .(ק010168) עיטַאָאפ לצא םהיניב החקלתה הרב
 בשיו ןאדנָאלל לבויו רצ ידיב יבש לפנ ןאהַאיו , דנאלגנע ירובג ינפל תפרצ ליח
 ותפרצב '(0גונפ1ַַַמ) רצעה שרוי ונב לָשֶמ ויבש ימי ךשמב .ברח יובש רתְּב םש
 / תַפְַצ ץרא לכבו זיראפב בר גרה ושעיו תוכלמב ודרמ םירכאה םג םיחרזאהו
 תפרָצ יריבא ,וררועתה רשא דע: , דאמ תוצָרמְנ תוצאת חַצְר תולילע וללועיו
 תהת םועינכיו , םתעשר יִרָּכ םיארונ םיטפש םהב ושעיו םתארקל ברחב ואציו
 ,הממרל הִרָמה תרעס המק רשא ירחאו . (1358 ח"יק א'ה) הממורה הלשממה ידי
 םיתפהצה םע םולש תירב דנאלגנע ינב םג ותרכ , תפרצב ונתיאל בש םולשהו
 .רשא ,תוזותמה לכו הָאלַאק ריע הראשנ אוהה םולשה יפ לעו , (1360 ב'ק א'ה)
 .תתל והיטבה םיתפרצהו ,  דנאלגנע ינב ידיב , תפרצב תיברעמ תימורד תאפב
 .תא רראוהע רֶּתו הז תמועלו , םכלמ ןַאהַאי שפנ רַפּכ בר ףסכ םג דנאלגנעל רוע
 תפרָצ .ינבו ותלשממ ץראל ןַאהַאי ךלמה בושכ יהיו , תפרצ-תכלממ לע ותוכז
 ךלמה .בש ./ (196 ר"בק א'ה) דנאלגנעל ושפנ ןוירפ ףסכ תא חולשל והמהמתה
 * ןאדנָאל ריעב תמיו ,ויבשה תיבב ביו ,ושפנ תַואָּב ויבש ץרא לא אוהה בוטה

 ישימחה להאק = לע ונב ישימחה לראק בשי ץ ןָאהאי תמ ירחא < 04.

 ו אה .לכ- תאו תפרצ רֶבָש תא אָפְר הזה םכהה ךלמה . ותוכלמ אסכ |
 186% 1989 = ץרא יבשוי לכל עיגרה ושפנ תקרצו ובבל תבידנב . היאולחת

 - תפרצל רשא האלאק ער , סאפ תפגב רצבמ ריע האלאק (+*
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 . זנכשא ךלמל ארּוּו ענהַאר .רהנ לע .תפרצ .תמדקב  רשא .תזזוחמז
 ו ומל עישות אל םעֶַזּו םדי הָטְמ יכ טעפאק תיב יכלמ תוארכו 8. 488-

 םג החלצההו , םתכלממ תיבל המצעו ַחּכ תתלו םֶוע | ןואג תא םמורל םָתָּכ ורגה |
 םהל הרמע החלצהה : םבבל תמזמ תא רואל איצוהל םנימיל ורמע  םתמבה |
 רתא לכו , 1ּבאָּב ףטקנ םהב דחא 0 םתכלממ לע םימי וכיראה םתיברמ יב =

 תא תואלמל ויִתונש רפסמ יפל חכ וב היה רשא רצע שֶרוי וירחא חינה םהמ
 לע תפרצ ץראב המחלמ הללוחתה אל ןכ לעו ,  הכולמה אסכ לע והיבא םוקמ
 םתמכח ףא : וירחא ואסכ לע בשוי ןב ול היה רבכ באה תומָב יכ , הכולמה רב
 תא םאלמבו רוכְּבַה ןָּבַהְל םתיח .םייחב םדועב םתכלממ תא םשירוהב םהל הרמע

 יונש לכ היה אל באה תומב יכ דע, דחי םתא הבולמה לַעָב .אשונ תויהל וידי |
 תיב יכלמ לכמ םשב םיערונהו םיללוהמה םיכלמה . -- תוכלמה תוכילהב טעמב
 יעיבשה גיוורול . עסמל .בדנתת .רשא , יעיבשה גיוורול (1 + םה , טעפאק
 ש'קתת- -ו"צתת | םכת שיאב רחב , םדקה ץראב ותויהבו ,  ינשה בלצה
 1137-1195 | | | ןמוקמ תא תואלמל הכולמה יטפשמ לכב ליכשמו ינורמ \
 . תפרצב (טבא) ה ישארמ  דחא | שינעד 'טסמ | דעגייא שיאה םשו '
 ינשה טסוגיוא פפיליפ ץראהילב ןַאהֶאי דימ ערק רשא ינשה טסוניוא פפיליפ 6

 18 אםרֶא ע'פקתת--ש"קתת * 1 הפרצ ץרא . תופנ תאו אידנאמרַאנ תא  רנאלגנע .ךלמ
 ינימשה גיוורול = . םע ויתומחלמ ידי לע רשא ינימשה גיוודול (8 . תיברעמה
 ו 0 *" < תימורדה תפרצב ותכלממ לובג תא ביתרה םיזנעגיבלאה
 לדקה 1:גיורא = .םל לע וע רתיב הע הלועפ ולעפ רשא םיכלמה ךא
 %.-א'ח ויפקתה איד .רער .ג'וודול) , םירצוגה שודק גיוודול (4 ויה , תפרצ 'ץרא"
 1226--1270 גיוורול .(ענָאש רער פפיליפ) הפיה פפיליפו (5 ,.(ןעגילייה |
 פי 75 | לע רשא .(ןעועוופטכער) םיטפשמהו םינידה תא ןקתו וא
 1285--1314 = . הָכולמה טפשמ יתב ויה ותוצמ יפ לעו ,םיתפרצה ויחי םהיפ
 תובירה ירבד לכו ,  תונירמה ירשו םיתרפאה טפשמ יתב לע םילענו םיממור |

 טפשמ יתב לא ואבוה , םהירבע םע וא .והער םע שיא .םיתרפאהל ויה רשא
 תויכז םהל ותת םירעה יבשוי םיתרזאה ןרק תא םירה הפיה פפיליפו . ךלמה
 רשא תעב רדהו רוב םהל לַצֶא םג . ךלמה דיכ םֶלְטְניִו םֶאָשִניִ תובר תורחו
 םעפב תֶבָשְל םיכאלמ .םהמ רחביו ., ותער שקבמו .וביוא טספאפה תא םַחָל
 םירעח יבשוי ופסי רשאכ יכ ספא . (ןעגַאטסכייר) הכולמה ירש רוסב הנושארה
 םהב אָנְקְל םהירצחבו םתוריטב םיבשויה  םיתרפאה ופפי ןכ / םשאר םירהל |
 ענמיו םדעב ןגמ היה ךלמה ךא , םהיתויכז תאו םתורח תא םהמ עורקל זצמאתימ
 תמאב ותודבעיו םירעה יבשוי וב וקבד ןכ לעו / הערל.םהב עוגנמ םיתרפאה תא |
 לע ץעיתהל םיאישנהו םיתרפאה ופסאתה רשא תע לכב םג ,םימיה לכ םימתבו |
 ויבירי תא וביריו , ךלמה תקדצ ןימיל םירעה יבשוי ודמע ,  הכולמה יטפשמ |

 אסכ לע וינב תשלש ובשי , הפיה פיליפ. תומ ירחא . -- ותקרצ רואכ ואיצויו
 ותוכלמ |



 הלעמ םיאישנה ולע האלהו זא ינמ יכ , היליצאו ץראה יאישנל םא יתלב *
 יתלב הלשממב ותנירמב שיא שיא ולשמ הנורחאל יכ דע , ליח לא ליחמ וכליו
 < רשא זנכשא יתרפאו . ותאשו וטפשמ לאו ךלמה רוה לא .ועש אלו , הלבגמ
 , הכולטה טפשמ תיבל תררוס ףתכ ונתנ , תפרצ תירב ילעב איהה תעב ויה
 רסיקה ףא םהב הרח זא . -- ךלטה תואבצב אבצה תדובע תא דובעל ובא אל םג
 ברחו הפושח עורזב ותארקל ואצי םה ךא .. המחלמ םהילע שידקיו ןאילימיסקַאמ
 ריעב םולש-תירב םהמע תורכל ץחלנ יכ דע , ברח יפל ומע תא ושילחיו הפולש

 ץראמ ץייווש ץרא תא עורקל רתענ םג , םנוצר תא השע ונוצר תורמל) , לעזַאב
 . -- זנכשא ירפיק םע הל ןיא רָבְר רשא :) שָפִח ץרא תויהל זנכשא

 רשא  םירירתבתר .הרבעמל ּובָשחִי ןאילימיסקַאמ תבלממ :ימי 8. 6.
 איד) השדחה תע לא (רעטלַאלעטטימ) םיניבה תַעָמ אפורייא ינב הילע ורבע
 6 דוצָל םיִנְבְפפה ויעסמב ותראפת ןואָנ תעפיב הזה רסיקה יכ : (טייצ עיינ
 | :,(רעינרוט) .םולשב המחלמבו , לֶטק הָרָשב ונימי תורובגב :, תויח יצירפ
 7 תולודגה ויתומהלמבו ,(גנוטכיררעטטיר) םיריבאה ירישל הזעה ותבחאב
 : םיניבה ימי ירסיקמ דחאל בָשָחִי , הילטיא ץראבו (דנָאלרערינ) הלֶפשה
 וארְנ תאז תמעל ךא .-- ןהה ויתולילע לכ לע הֶאְרְי םחה םימיה תנכְּמ םתח יכ
 האצי רשא שמשה תבכרמ ינפל םיִצָרַכ ויה םהו , .אילטיא ץראב רחשה רוא יוק
 הנידמה תמכה וא הלחה איהה ץראב יכ : השר חה תעה ילגרל ןכ ירחא
 רהסמ הושעל םיבר םיונ ּווקנ הילא .. םתביתנל רואו םדאה ינב ילגרל רנ תויהל
 ואצי,רשא תובגשנה תועידיה ינומט ינופשו תושדחה תואָצְמַהַה םע םהו , ןינקו
 יבשוי ןרק תא רובכב םירהל שמשה תחת השדחה תעה תא ואיבה , רואל זא

 . -- ?רא ינכושו לבת

 . םיניבה .ימיב אפורייא  תוצרא רתיל םימיה ירבד זז
 | (0ק34ַוא) תפרצ .1

 .6- 1328 ח'פ א'ה-- ז'משת א'ד) םינושארה טעפַאק תיב יבלמ ימיב תפרצ (4

 / ןיאו די ירצק .ויה ., טעפאק אָנּוה  ירחא .םינושארה םיכלמה 8. 7.
 = תא ובשח םיפארגהו םיגָאצרעהה . הָלָּבִגְמו הָרעַצִמ םתכלממ ץרא םג :/ םינוא
 | ו ונתנ אל , םיכלמה יסכנ לע םיבשויה םיתרפאהו / םכרעכ שונאל ךלמה
 = םמה תא םגו , ךלמ זועו תוכלמ רוה אל ךא , סהיסכנ דעב תתל יוארה םמה תא
 . פהםג יכ םהיטכנ לע םיבשויה םהידבעל הזב חיכוהל : סתבוטל קר ונתנ אוהה
 למה .תלוז ., -- ! רָבַע סמל םהל תויהל םהילע םיהובגה םיסכנ ילעבל םיענכנ
 , םיִרָצִמ ילב בר לָשְמִַמ ותזוחא ץראב שיא שיא םיאישנהו םיתרפאה ולשמ אוהה
 . תפרצ .תוזוחמ םג .ושע ןכו = , ךלמה לא תונָּפ ילכמ ושע סהיניעב :בוטכו
 9 רנאלגנע ךלמל םהינודאל  עננָארָאגו רַאָאל / ענייז רהנ לע רשא תיברעמה
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 תומחלמ ושעיו םשפנ תַוַא לככ בר ןוטלש וטלשיו וב ודרמ היתרפאו זנכשא
 ּורפַה ןרעייבב. , ויפ תא לואש ילבמו רסיקה לא תונפ ילבמ שיאב שיא תובו | =

 תירב ילעב . -- הצרא וירוקפ לכ תא וכילשיו רסיקה .יטפשָש תא הישאר
 / גרובנעדנארב ץרא דיגנ (סעזילוא וא םעלליחא) טכערבלאב ומחלנ ןעבַאווש
 תואמ יתשמ רתוי זא ופרשנ תחא הנשב יכ דע הארונו המויא התיה המחלמהו
 םעפ לכבו ,דאמ הכופש המחב םעפ דוחא םעפ ומחלנ םימעפ עשת . םירפכו םירע
 הללוחתה ןעגניריהטו ןעסקַאזב . -- םרח ןהיבשוי לע םירע וכיו ץראב תומש ּומָש
 רעד) וינעה ךירדירפ  לודגה אישנה ןיב תופוצר םינש שמח הרָבַּכ המחלמ
 יכ התיה איהה המחלמה תירחאו , םלעהליוו גָאצרעהה ןיבו (עגיהמימטפנאז
 והכילויו ךירדירפ אישנה ןב תא לּזְג ןעגנופיוקט ץנּוק ומשו םיריבאה יִזעָמ רחא
 תומחלמ ידי לע ּומָדְנְו ּומַשָנ , ראקענו ןייהר רהנ לע רשא תוזוחמה ,-- היבשב

 . םימקנתמו .םיביואב .והערב שיא ומחל רשא םהה תוזוחמה ילשומ - םיאישנח |

 ארח ייובש םגהַניַו ,ץטעממ ףאשיבהו ןטדבש ו לעו בעפר
 ובל םהה םימיב זנכשא ץרא התיה ןכ \ . גרעבלערייהב ול רשא הדוצמה לא
 הוזינרה ץראה םע םורמ ינבו םיאישנה 1 השע וויניעב רשיה לכ שיאו הסשמלו
 , השקה םברחב ץּוחַמ הובירחֶה םילאעמשיהו ., תומוצעה :םהיתומהלמב המינפ
 ! אוהה הָנשַמ רָבָש דעב רוצעל חפ רצע אל. רסיקהו

 , םע ערֶפי ךלמ זע ןיאב יכ תוארל םעה ישאר יניע ותקפנ זא 8. 436
 תומוצעתו זע תתל .זע לכב ורתהיו , לבתה טומ , ידיחי לשומו טילש ןיאבו
 , ותעמשמל ורוסיו וילגרל וכתי םיאישנהו ,ץראב טילשה ודבל אוה תויהל םכלמל
 הרעשה אולמכ ףא רֶתַוְל ונאמיו םפרע תא ושקה , ץראה יבירחמ םיאישנה ךא
 דו ירצק ויה םיזנכשאהו , הקזח ריב וחקל וא בהיתובאמ ולחנ רשא םהיתויכזמ
 םיאישנה חַכ תא ןיטקהלו ,רפיקה חפ תא לידגהל : םנוצר קיפהל
 ןאילימיפקאמ = םע ןושארה ןאלימיסקאמ רסיקה רבחתה הנורחאל .--- םיזעה
 - -- סמרָאוו ריעב ודחי דוס וקיתמיו םעה ישארו םיתרפאהו םיאישְנה
 1495- -ָפוָ, הזוונמה בושת םהיפ לע רשא םירשי םיקוחו םישדח םיטפשמ תת
 הפסאה יפ לע .םינושארה םימיבכ ּונּפ לא םולשהו ָהָוְנ לא
 י ברח דוע אשנ אל אישנ לא אישנו , זנכשא ץראב תומחלמה ּותָּבָשְג איהה
 תפסאה ילעב ורסי ,ובירב קידצה ימ םהיניב חיכוהלו תונירמה ירש ןיב 'טופשל

 טפשמ :אצי .ונממ רשא , (טבירענרעממַאקספייר) ךלמה םשב טפשמ תיב איהה =
 תא וקלח  ןכ ירחאו והערב שיא םימחלהו םיבירמה תונידמה ירשו .םיאישנה =
 , ןהעייאב לילג (? , ךייררעטסע לילג (4 :ןה אלה , תולילג רשעל ונכשא תוכלממ |
 , ןוילעה ןייהר לילג 66 ,  ןייהרוק לילג (5 , ןעקנַארפ לילג (4 , ןעבאווש לילג (8 "|
 , ןותחתה ןעסקאז לילג (9  ,ןוילעה ןעסקַאז לילג (8 , ןותחתה ןייהר לילג (7 = ||
 ונכשא יכלמל תומוצעתו .זעונתנ אל הלאה םייונשה םנמא . אידנוגרוב לילגו (40 =

 יתלב
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 , .םוונבשאה בירו .היסנכה .תורח ביר תא גרובמייהמ רָאנערג רקיה שיאה בר
 סיחוכנ םירבדב חיכוהל ונורג רחנ אושל ! טספאפה ידי תרגתב םינעְנהו םישגנה
 .תא םהב חננל לזרב ינרק תדה אישִנ ול הקל טפשמב אלו קדצב אל יב םיצרמנו
 ינבל ביטיהל ולמע לכו ,םקיר ובש םיצלמנהו םירשיה וירבד לכ ! םעהו םינהכה
 :.םילכמ .ןיאב ץרא ןערת ודיו , הממור טספאפה ןימיו , לעמ ראשנ וצראו ומע
 יאישנ .תיברמו רסיקה יכ ואר , לעואבב רוע םיבשויה הפסאה ילעבו . -- ! רבד
 , םתידו הניפרתו , דאמ םהיניעב ולפיו ,.םֶוג ירחא םוכילשיו םתוא ובזע ץראה
 .אלה ,.ןעגייא אסב לע בשי רשא שדחה טספאפה לוע תא .םהילע לבקל וצחליו
 .. ודחי רוע ףסאתהל ופסי אלו םֶתַדְגֶא הדרפנ ןכ ירחאו , ישימחה םוילָאקינ אוה
 , התמחלמ ישנא לכ לע טספאפה תלשממ הרבגתה 'תאזה םעפב םג יכ רבד ףוס
 םא יכ , היתחת םַעיִרְכַתַו ָהיִמְחל תא המחל קדצהו תמאה קשנ ילכב אל םנמא
 . תֶרַב אל רשא תובר תולובחתו תומזמב

 , ןושארה ןאילימיסקאמו ישילשה ךיררירפ ימיב ונבשא ץרא .6
 .תיבל הכולמה ערזמ שיא דוע ראשנ אל , דנומסיניז תומ ירחא 8. 4

 ינשה טלערבלא ינשה טכערבלַאל זנכשא תכולמ הּבָסְנ ןכ לעו , גרובמעסקול
 0 ך .! שי שיא היה טכערבלַא . דנומסיגיז רסיקה ןתח ךייררעטסעמ
 ד ופה הישות וירי ושע אל .תאז לכב ךא , ליח רובנ םג םילעפ בר
 החלצהה יתמב לע םיזנכשאה תא ביִּכְרַה אלו ותכלממ ץראב
 ןראגנואו ןעמהַאבב והובבס רשא תוברה תומחלמה ינפמ , ושפנ הֶתְוא רשאכ
 . רתא ואסכ לע בשי הזה רסיקה תומ ירחא , -- םיטעמה ותכלממ ימי ךשמב

 ישילשה ךירדירפ לעבו בבל רשי היה אוה םג אוהו , ויהא ןב ישילשה ךירדירפ

 גינר--יה א'ה | זוחאל חילצה אלו ,וב הססונ אל םיכלמ חור ךא , הרקי שפנ
 1440-1498  םונשה לכב .-- טילשו בר ךלמכ .הקוח דיב :ןוטלשה ןסרב
 םג והובס תומוצע תואלתו , וגר עַבֶש היה ותוכלמ אסכ לע בשי רשא תוברה
 םילאעמשיה יכ ואר ויניע . -- ןהילע רבגתהל וב היה אל ַחכְו ,הנופהילב והובבס
 ךייררעטסע לובגב ולפנתה םנ (1458 ג'יר א"ה) לעפַאניטנַאטסנַאק תא ודכל םיארפה
 ברח םהילע ףולשל זע ושפנב ביהרה אלו ,  תובר תוזותמו תופנ ודימ וערקיו
 ןראגנוא יבשוי וצרפתה ויניעל .ףרט םהינשמ ךילשהלו רוחא םתוכהל , תמקונ
 ?ֶבְתְּב בשי אותו ,םצראו םֶמַע ינבמ םיכלמ טתולע ומיקיו וב .וחרמיו ןעמהַאבו
 רעד) ועה לראק .ךלמ טפשמ ועְו עז תרנ תא םָאְרֶה אלו הלהבנ שפנבו םידי
 .ןתלשממ ץרא לובג תא ביחרה דיה תקזחבו ,וינפמ סָר חַלָש אידנוגרובמ (ענהיק
 לכו דנָאליאמ .-- ונימי רוחא בישה אלו וב ההכ אל רסיקהו , ןייהר רהנ דע
 :ןתוא רֶסִיל ובל תא ברע אל אוהו ,תוכלמ לוע תא א וקרפ יידראבמָאלה
 -- ןהינודא לא ןבישהלו

 יאישנ םג יכ , רפיקהב ודרמ רבל ןהה תוצראה יבשוי אלו 8. 4
 זנכשא
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 די לע תחא םעפ ופגנ םה םג יכ ! ןֶסח םלועל אל ךא . -- תוצראה לכב םֶתיתִח
 ירש ינש םגו , (148+ ד"צק א'ה)- ברק הָרָש ימורמ לע םיללח ולפיו א, גַארפ
 דנומסיגיז ריִּכְזִמ קילש ראפסאק שיאה חילצה זאו , ברח יפל זא ולפנ םהיתואבצ
 םקה דנומסיגיזו םולש ושעיו וילא ורתענ םהו , םהה םיטיסוהה לא םולש רָּבדְל
 תרבעב הָמָשְל ויה ןעמהַאב רא תודומח לכ ךא . -- ןעמהָאב לע םג ךלמל
 הנממ אצי הררה לכו , ופרהנ התראפת תויכש לכ , איהה הארונה המחלמה
 תַסַנְכִמּו םיטיסוההמ הנטק הגלפמ הגלפנ הנש םירשע ץקמ . (1458 ג'יר א'ה)
 הישנאו /ןרהָאמו ןעמהַאב ינב םיחאה תלהקי הל ארק רשא מש הזו , םירצונה
 תויהלו םתד רפסב בותכה קר תושעל , ינע יָיַח תויחל םלוע קחל םהל ּומָש
 / | ; םולש יפדורו םולש יבהוא

 (קפמ 11) ןענייא טספאפהב זא ּוציִאַה םירצונה ינחכ ישארו 8. 2
 םינהכה תפפא תפסא הלחה רשא תא עצבל הפסא ףוסאלו הרצע אורקל
 לעואב ריעב = .ביר רבדבו תירצונה היסנכב םינוקתה רבדב תושעל ץנאטסנָאק
 שר--א'צק "ה ןוא טספאפה הטה אל םיבר םימי . הנומאה יכרדב םיטיפוהה
 14917-1%%% | הא בושהל דוע לוכי אל הנורחאל ךא , םינהכה ירבדל תֶבָשק
 הפסאה לא עיפוה ודוהב אוה םגו , לעזאב ריע לא םינהכה לכ תא ףוסאיו םהינפ
 ,טספאפה תלשממל תולובג ביצהל ורמגו ונמנ הפסאה ילעב לכ ךא .איהה הלודגה
 רשא ףסכה תסכמ תא ןיטקהל םטפשמ רואל ואיצוה הגותחתה הגרדמהמ םינהכהו
 םינהכו םינומגה ודבל םיקהל דוע ףיסוי לבלו , תולפתה יתב תאמ טספאפה חקי
 םיבר דועו הלאה םירבדה תודא לע . םיִרָצִמְדיִלב ןוטלש םהב טולשלו םישאר
 תיבשהל הנאות אוצמל רתח יכ דע | , ובל לא ןעגייא טספאפה בצעתה , הלאב
 םוקמ תא קיתעהל הנאות אצמ יכ ,ודיב חילצה וצפחו | , איהה הפסאה תא
 וראשנ םיבר  םינהכ ךא .ץנערַאלפ ריעל הנורחאלו ,ַארְטררעפ ריע לא הפסאה
 תא ושדחיו , ןעגייא .תחת רחא טספאפ םהל ורחביו ,םמוקמ לע לעזַאב ריעב

 הָמְמּור תירצונה היסנכה ישאר :תפסא יכ, הנושארה הפסאה התשע רשא קחה
 טילחת רשא לככ תושעל ותוא תוַצְל הדי לאל שיו , טספאפה דובכ לע םג איה
 םעפה דוע פת ןפ דאמ  ולהבנ םימעהו .םיכלמה יכ ענייא תוארכו ..*---איה
 םינהכה ישאר לע םרחה םער תא רוינ וחור ףלח זא , הנושארבכ תוגלְפְל היסנכה

 ן תוגלפל התוא גלָפלו בחר ץרפ םירצונה תסנכב ץורפל םיצפחה םהה םידרומה
 לכ לע רבגתהל ול ןוא אצמ םג ,.רואל ואיצוה רשא םיטפשמה לכ תא לַאְל םשיו <

 רפוס סויפליס סַאנע םשב עדונה .יקלטיא שיא ידי לע זנכשא ץראב ויממוקתמ
 םּורָמ לע םקָה ןכ .ירחאו) ישילשה ךירדירפ רסיקהל (רעביירש .םייחעג) שרָח
 , אוהה רפוסהו םכחה שיאה תרועב ייכ ..(ינשה םּוָפ םֶשְב אָרְקיִנ טספאפה אפכ
 אוהה םולשה יפ לעו ,שלחה רסיקה םע םולש תירב תורכל טספאפה חילצה
 רַשָיַנ ,ךרפב תירצונה היסנכב דָרְיַו הנושארבכ ומצעו ופקתב טספאפה ראשנ
 אושל .עירפמו ןטש ןיאב המר עורזב חורה ישנא לכ לעו םישארה םינהכה לע

 בר



 סוה ימד ה תטקנ תא םוקנל םיטיסּוהה וצרפ , ץרא תודסומ יזיגרמ םירידא
 - ליטה אושל . םלגרל ואצי ןודבאז בָטקְו תומה יפשרו , תחשו ףַנְנ ךלה םהינפל
 - קירהל םירצונה ינב תדע לכל הוצ אושל ! ארונה ומרֶח זיִזח תא םהילע טספאפה
 = לע ּופסונ םויל םוימ יכ ! המדאה ינפ לעמ םתּולָבְלּ םרימשהלו ברח םהילע
 = ו לודנה םֶרּומ דובכ לע תומל םשפנ ופרח םלָבּ / םיפלאלו .תואמל םיטיסוהה
 = .לכו ותקרצ הגונכ אצי יכ דע ויָחְצְרמּו ויררוצ לכ תא שֶרָשְלּו ותמקנ תא סוקנל
 ושיעריו .םויה יהיו . -- ותנומאו ותרות תא ורמשיו ויתוחראב ואצי םירצונה
 תנשב) והודכליו גָארפ ריעב רשא (זיוה הטַאר) הצעומה תיב תא םיטיסוהה

 יפל ונרה , םהיתונופצ לע ץעיתהל םש םיבשויה םירשה תאו , (1419 ט'עק א'ה
 לכב וב הרעב ותמחו דאמ לודג ףצק לעצנעוו ןקזה רסיקה ףצק הזה רָבָרַל , ברח
 , הזה רסיקה תומ ירחא . תמיו הצרא ואסכמ לופיו ץבָשַה ּוהָוָתֶא רשא רע ווע
 איהה ץראה ירילי ךא ,  ןעמהַָאבב םג ךלמ תויהל דנומסיגיז רפיקח רָּתַעְתַה
 הכולמה אסכ לע תַבָשָל ותוא ונתנ אלו היוטנ עורזב ובציתה , סּוה ירימלת
 םענַאהֶאי םאבצ רש אצי םשארבו ,ותארקל ברהב ואציו םישּח ּוצְלָחִיַו ,םצראב
 האלפנ הגס רשא המחלמ דמלמו ליח רובג שיא + (108₪₪% ?81םה8) אקס'שז
 וליח ישנא תואבצ דנומסיגיז םהילע חלש אושל , = םע תובבר לע רֶרְּמַשַהְל ול
 ולהבנ םהה םירובגה לכ יכ ,  תומקנו תומחלמ םהב תושעל  םימוצעהו םיברה
 = ילכב םישומחה םתמחלמ ישנא תא םננובתהב םהילע הלפנ תומ תמוהמו וזפחנ
 = ץראב ורבע םיטיסוההו , םהינפמ ופוניו ּותַחִיו , תומה תורובג םערבו תחשה קשנ

. | 

 אל רשא םינהכה תאו , םיטלקמה יתב תאו תולפתה יתב תא ופרשיו בָטק רעש
 =. ברחבו , תוארונ תומקנ םהב ושעיו ברח ידי לע ּוריִגַה םתוצמ לא עומשל ובא
 < טרהיו םיתבה תא ופרשיו ןעמהַאבל תובורקה תוצראה לכב םג ופמש שאו םרו

 = = תוצלפ ץיִּפַה אקסישז םענַאהַאי םש , -- המשנ לכ ּויח אלו םהיבשוי לכ תא
 . = םהכ המק אלו , ודי תפונת ינפמ ודחפיו ודרחיו , תונושלהו םימעה לכ לע הָעָוזּו
 " םיניטסקילַאק םשב םינוכמה םיטיסוהה ודרפנ ותומ ירחא ךא , חור דוע
 = םיניטסילאקה,(184168168) םילאקידאר םשב םינוכמה םהיחאמ / (8811211069)
 : יכ .לעוַאבב םינהכה תפפא םהל התואנ רשא ירתא םולשה לא םהירי ּוציִרָה
 = ףא -- םירצונה קקוחמ תעד לע םה םעד יפל רשא םירחא םירברב וקיזחי
 : תונירמה יטפשמ לכ תא שרךשמ ךופהל םצפח לכו םעשי לכ רשא םילאקידַארה
 ..תושעל דוע ופיסוה , םהיניעב רשיכו בוטכ סהיתחת םירחא םיטפשמ םּושלו
 = םויפָאקַארפ םשב וארקנ םהינש רשא םירובג ינש ויה םתואבצ ירשו , המחלמ
 =  םדע ופרשיו םעפב םעפכ ץראב ורבעיו , (ןטקה סויפאקארפו לודגה סויפָאקַארפ)
 גרובנעדנארב לע ראמ רדבכ סמ ּומָש םג , ןעסקאז ץרא תא ובירחיו , םירפבו
 - דומעל ולכי אל םיכלמה םהילע וחלש רשא םירובגה תואבצ לכו , ןרעייב לעו
 לכו .הובנ לרגמ לכ םג , הָבָהְל ינפל ששַחְבְו שא ינפמ גנודכ וגומיו םהינפל
 ונתיו ץרא יכלמ לכל םיארונ ויהיו = םֶצָפִמ ילכ םער ינפמ ּוסָמנ הרוצב המוח

 םתיתח
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 תתערו הָתְבּושמּב תירצונה היסנכהו ,  הנושארבכ הזוזעו הפקתב הראשנ |
 בוט םש הל התשע אל איהה הפסאה יכ ונעדי רבד אצוממ , -- הלחתבכ

 הארונה הבעותה ללגב ךא , םלוע ימי ירבד רפסב אבל הל התאי אלו , ץראב =
 איה יכ : םלוע ןוארדלו חצנ תופרחל :הדלותה בָתְכְּב בָתְּבּה , זא התשע רשא
 סומינָאריה תאו:םדאב רשיהו םכחה סּוה תא שאב ףורשל הַצְר טפשמ זא האיצוה
 ישאר ושרדו ורקח איהה הפסאה תישארב דוע יכ . -- םימתהו רקיה שיאה
 ירפס תא ףורשל םטפשמ וַצרחיו , םּוהו .ףילקיוו םכחה תועד,תא םעהו םינהמה
 אוביו םּוה רהמיו . םהינפל טפשמב .דומעל .סּוה תא אוהקלו , שאב םףילקיוו
 והחיטביו יולג בתכמ ול חלש רסיקה יכ , הפסאה ירש לע בציתהל ץנאטסנָאקל
 סוה דוע ןימאה תאז ידעלבו , הצרא ושאר תרעשמ לפת אל וכ .ותוכלמ .דוהב
 ןכ ןימאה רשאכ אל ךא . קרצ ול ונתי , ויתועד תא הפסאה .ירש ועמשי םא-יב
 אוה רֶמַמ ןב יכ רֶמִא ורזג , וירבד תא הפסאה ילעב ועמש םרטב יכ .!התיה
 הנומא ךרדמ םירצונה ינומא ימולש תא אוה העְהַמ תובזוכה ויתוערבו ., ותדל

 אושל . םירוסאה תיבב והוכילשיו לזרב ילבכב והורסאיו , תומלצ יכרדב תכלל <
 םילחג ושפנו תמ ינפכ וינפ , ןמשמ שחכ ורשב רשא) הזה רקיה שיאה קרטצה
 ויטפוש יכ ! ושפנ תקדצו ובבל תרשי תא םיצרמנ םירבדב חיכוה אושל ! (טָהְלה
 ןעי 1 המ ןעי , ורכז שונאמ תיבשהלו ותיחשהל םתמומ לכו שפנב ויביוא ויה
 רואכ איצוהל םיברה ויבהוא ּועְגְי אושל . -- ! םהיתובשחמ .ויתובשחמ אל יב
 ןתנ רשא יולגה בתכמ תא הפסאה ירש יניעל .וברָעָו וחיכוה .קירו והתל , ותקרצ
 תוחמבהה לכ יכ* : וטילחה םה יכ , הער וילא הנאת אל יכ והחיטביו רסיקה ול
 תא ול רומשל םהל תואי אלו , םה חור ירבד , םרוקיפאל תד ילעב ותיטבי רשא
 הלֶאה תעובשב עַבָשִת םאי : רמאל סּוהב וריעה הנורחאלו . * -- םתפש אצומ

 תא רוע השקת םא ךא / היחת הָיָמ , תותחשנה ךיתועְר תאו ךכרד תא בוזעל =
 עַבָשַהְלּו רקש ושפנב תושעל סּוה ןאמיו , ישאב ףִרָשְהְל ךתד תחא , ךפרע +

 : ליחה ישנאל ווציו והופדגיו והופרחיו םלוקב וילע ומיערה הפסאה ירשו , הָמְרִמִל
 תומה תא פּוה וילע לבק תֶטקַש שפנבו בבל תחונמב , * ! ףִרֶשַיְו והואיצוהי =

 -- ףרשינ דקומה לע לעיו תֶפּתַה םוקמל ךלה םיִלָהצ םינפכו , אוהה ארונה
 אוה םגו (1416 ו'עק א"ה) הפרש טפשמ .סומינָאריה לע םג רזגנ הנשה תפוקתל |

 הֶשַה יהיו חבזמהו שאה לא ךלה :לּוחַמְל ךלוהכו , תומה ינפמ עָז אלו תֶח אל
 ותמ םהה םירָאטאמרָאְלערה יגש יכי .ריעה סולי סאענע רפוסה . -- הלועל

 ישאר םג ןכ ושע אל רשא , שא ידקומ לע הרובגו זע חורבו בבל תחונמב
 .-- ?םלועמ םשה ישנא םיפוסוליפה |

 , פּוה רשיה שיאהל איהה הפסאה ילעב ושע רשא ארונה חצרה 5.
 םיטיסוה םשב .םיבוקנה ויבהואו וירימלת תובלב  םֶלָשָו םקָנ שא תובהל תיצח | |

 םהה םידימלתה ןיב החקלתה (תדה תמחלמ) אמ המויא המחלמו + .(1ע6שצמ) |
 םימערכ . טספאפה תירבב םיקיזחמה םימעה ריו םיזנכשאה ןיבו ןעמהטב יחרזא : |

 : םירידא

 ו 7-3
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 לא םבבל תוטהל ובא אל , גַארפב (טָאטיזרעווינוא)(לודגה שררסה תובב המכח

 < = םהל ןקיציו סוה ושנא ףא םהב הרח ןכ לעו , םוה םהל ףיִטַה רשא שדחה חקלה

 = == היעמ (ןערָאסעפארפ) םירומ ישארו םידימלת םיפלא תשמח ואצי רשא 'דע דאָמ

 וננוכיו הכו הכ וצופיו , םלגר ףכל חונמ אוצמל תוירכנ תוצראב עונל וכליו .גארפ

 ריעב ללָהמה שרדמה תיב םג ,(1409 ט'פק א'ה) תובר םירעב שרדמ יב םהל

 . סהה םירומה ישאר ידי .לע איהה תעב דסונ , גוצפייל

 צז ןאהַאי טספאפהב דנומסוניז רסיקה ץיִאָה םיבר םימי < 0

 תרכ ץעיתהלו רוס קיתמהל ודחי םעה ישארו םינהכה ישאר ףוסאלו הרצע אורקל

 טספאפה רתענ הנורחאלו , ןהה תוירורעשהו תומוהמה תא טיקשהל תושעל המ

 ץנטסאק .תפסא ץנאטסנַאק ריעב רשא הלודגה הפסאה לא ודובכב אובל

 ח'עק--ר'עק א . םינהכה:ישארמ םידודג םידודג , 00005 006005)

 15% -1%5 = תונושלהנ םימעה לכמו ,איהה הפסאה לא וחהנ תונידמה ישארו

 . טספאפהו רסיקה ילגרל םיתרפאו םיליצא , םיאישנו םישאר , םידיגנו םירש ואב

 . שוא ףלא םישמחו ףלא האמ .םיפפאנה רפסמ היה םיבר .םירפוס תודע ופל

 םהינפלמ ןוטלש רַבְד ואיצוה ,הפורההםתד תא ואפרי הביא ץעיתהל ולחה םרטב

 רשא לכו , םיטספאפה תוצמ לעו .הכולמה דוה לע םג המור איהה הפסאה יב

 ץראב וא ויה רשא םיטספאפה השלש לע ורזג ןכ ירחא ..םלועל םוקי ןכ הָוצִּת

 טספאפה עומשכ . םהילעמ םִיְִע תא לַצְנְתִהְּו םרובכ אסכמ תַדָרְל ,.ברעמה

 ותלשממב קיזחהל לָבִנְתִיַו , דאמ ול הרח , איהה הרזגה תא אאזז] ןאהֶאי

 . ובל תמזמ תא עצבל ול רזע ךיירטסעמ ךירדירפו , הפסאה ילעב ופ תּורָמְל

 םולשב המחלמ םישועה םיריבאה קוחשב .תוארל הפסאה ירש ףסאתהב םויה יהיו

 לא בשיו םניו קמחתיו םירחא םידגבב טספאפה שפחתה . םהה םימיה טפשמב

 לוק וריבעיו הפסאה ירש וילע ופצק זא םרקמכ הלשממה ןסרב קזחיו :ומוקמ

 םג . ותרוקפמ רפוה תירצונה היסנכה לכ יפ לעו , אוה ירמ שיא טספאפה יכ

 תירב ילעבו . םירצונה תיסנכמ והודו והומירחיו םתמח לכ ּוריִעַ ךירדירפ לַע

 . תובר תוזוחמו תופנ וטממ וערקיו ,אוהה םרחה רבד תא םעמשב וב ודרמ ץייווש

 רָגְסִמ לע הפסאה ירש ותוא וריגסה , ובבל תא טספאפה רוע השקה רשאכ יהיו

 / ותנוהכ תא בוזעל דחאה הצרתה , םירתונה םיטספאפה ינשמו ..םיררמה דחאכ

 תא תוטהל םיתפרצהו םיזנכשאה וצמאתה זא . די קזוהב ותאשמ חדה ינשהו

 ןכ ירתאו , הנושארל םירצונה תיסנכב םירשי םירדס ןנובל הפסאה ילעב . תובל

 תא הנושארל רוחבל זוע לכב ורתה םיקלטיאה ךא . םבבלכ שדח טספאפ ורחבי

 תוכילהב םירדגו תונקת ןכ ירחא ושעי דחי הפסאה ירש םע אוהו / טספאפה

 םירשה לכ .תצעבו , םיקלטיאה תצעל ועמש הפסאה ילעבו .. תדהו היסנבה

 ו תוקומע תולובתת לעבו םורע היה אותו , טספאפל ישימחה ןיטרַאמ תא ומיקה

 תא קלחל , הפסאה ילעב תונושל תא גֶלפל תילצה תוברה ויתולובתתו ותמרעבו

 טספאפה תלשממו , םימעה לכ תוקת תאו םהינפ תמגמ תא לאל םּושָלְו םבבל

 תראשנ :



 תּונָּפ ילבמ ועו ףקות לבב םתואישנב וקיזחיו םמוקמ תא וחינה אל , םתנוהכמ
 ,םיטספאפ ינש תחת יכ , הלחתבמ הערה רוע לַדְנִתְו , איהה הפסאה ילעב לא
 -- תוגלפ שלשל ויה יכ דע םבל קלחיו םעה תא גלָּפ דחא לכו ו השלש ואשנתה
 היסנכב םיטספאפה וצרפ רשא אוהה בָחְרֶה ץרָפה לע ראמ ובצעתה םירצונה

 / םירודהה תא רַשָיְלו ששואתהל םהילודגל לודג לוקב וארקיו ּונוליו , תירצונה =
 -= ךרד ימימתו בל ירשי םינמאנ םיעור םהל תתלו / םהיכרדמ לושכמ םירהל =

 תדה ידומלב םידמלמהו םיעדונה םימכחה םשארבו ./ םירצונה ילודג ודעונ זא
 םמע ינב רבָש תא תואר וצעְויו , זירַאפב המכחה תיבב רשא (ןענָאְלָאעהט)
 תתעַמשַמְל רשאו תדה ישנאו םינהכה לכ ופסאתי רשא הלודג הפס ירי לע /
 -- הישפותלו תדהל עגונה רבד לכ רואל איצוי אל הרעלבו טספאפה םג רוסי |
 ותע רשא תועמה תא ןקתל 'םהה םירשיה םישנאה ועְגִי רשא תעב יכ ספא |

 ריעב (רֶאסעפֶארפ) לודגה הרומה ףילקיוו ןָאהָאי .ירימלת ומק , םיטספאפה
 ריבעהל 'םלוק םורמב ומיריו , ולוקל םיבישקמה םיברה ויבהוא 2 ררַאפסקַא
 לא וחפסנ היפ לעו , קקוחמה ןוצר דגנ איה יכ / ץראהמ טספאפה תלשממ תא
 רהטל הבוחה םהילע ןכ לעו , החור תורמל תוער תוגהנהו תּורֶזּומ תועד םג תרה
 -- קקוחמה בבל םע היה רשאכ התמרקל בושת יכ דע םהה םיגיסה לכמ התוא
 םיטספאפה הב ולח רשא םיאולחתה לכ תא תערל םתוא הארָה ףילקיוו םכחה יכ
 ירפס תא שילגנע תפשל וקיתעהב םהיניעל תאז חיכוה םג , םתירב ילעב לכו
 דאמ םיבר םירבד דועו ויתוכילה לכו טספאפה תלשממ יכ ןִיִעּב ןיע םָאְרָהְו םתד
 לע םלועמ ולע אלו םהה םירפסב ורכזנ אל , םירצונה יניעב םה םישודק רשא
 םהה תרה ישפות ּותוע רשא לכ תא ןקתל וינתמ תא סנש ןבבו . -- קקותמה בל

 תא איצוהל וקיזחה ורחָה ויבהואו וידימלת לכו . -- וילע הבוטה ותמכח דיִב |
 איצוהל זע רתיב זוע רזאתה רשא וידימלת ילודגמ דחאו ,-- רואל םֶרומ תומזמ |

 ריעב המכחה שרדמ תיבב רַאסעַפֶארפ סּוה סעננאהַאי היה , הלעפל ותבשהמ תא
 טבשב הֶּכַה אוה . הבידנ חור לעבו ךרד םיִמִּת , בל םֶכָה היה הזה שיאה . גָארפ |
 קקוחמ תא םהב םיסיעבמ םה רשא םהיללעמ לעו םהיכרד לע תדה יאישנ תא ויפ |

 מבש הקזחב םהל וחקל רשא לע םינהכה ישאר תא היכוה ויתפש הורב . תרה
 תולהקמב דיגה םג , הנידמה תוגהנהב םג םיטילש תויהלו ץראב םג לושמל םילשומ
 רוע ןה רשאו הָתְוַצ אל רשא תדה לע תובר תוצמ ולפט הורה ישנאו םיריזנה יכ 1

 .תירצונה תד יקיזחמ לכ דגנ רָּבִד הלאכו הלאכ םיבר םירבד רועו , החור תּורָמְל
 איצויו ומעז רצוא תא חתפיו , ופאב ןשע לעיו , טספאפהל תאז ערוהב יהיו
 ,וירבה לכ לעו םּוה שאר לע ותוא לטיו , לודגה םרחה אוה , ומער ילכ תא םשמ
 יכ ! הערה לע דקש אושל ךא . -- ויבתכמ תאו וירפס תא שאב ףורשל רזג םג
 םיכלוהתו ורבד לוקב םיבישקמה ויערו סּוה יבהוא ומצעיו ובר  םויו םי לכב
 קוחתה ,(16208₪8אַפ) סומ'נָאריה ומשו ןעמהַאב ץרא יתרפאמ דחאו , ויתוביתנב
 זומל רשא םיזנכשאה ךא .ובל תומזמ לכ תא םיקהלו ּזעָמְּב קיזחהל םלכמ רתש

 המכח

= 

 יי
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 מעל תירב ילעב םהל דסיל קרצ טפשמ זנכשאב הכולמה ירע לבל ץרחְנ הזה
 . ץראה םולש תא ןנוכלו , רסיקה ןוישר ירעלבמ םג םהינינק ןוחטְּב לעו םשפנ לע
 = ,זנכשא ץראב טכערפור רפיקה חילצה אל רשאכו . -- םניע תואר יפכו םעַר יפב
 < הנוילעה אילטיא ץרא לע המחלמל ותולעב יכ .אידרַאבמָאלב םג חילצה אל ןכ
 םיקלטיאה תרובגב והנחמב הלודג הפנמ התיה , ךייררעטסע תלשממ לא הבישהל

 . םיזנכשאה רוע םּועְרָי אל רשא םישדח המחלמ יסיסכמ זא םהל ואיצמה רשא
 שיא םהה םימוצעה בל בישהלו תדה ינהכ ישאר ןיב םולש תושעל קירל עַגִי םג
 אה  דנומסיגיז אסכ לע בשי רשא 'לעצנעוו יחא  דנומסיגיז קרו /  והיחא לא
 .  "צק-ע  דאמ תומוצע תועיניו בר למע ירחא חילצה , וירחא ותוכלמ
 / 1910-1087 | םכתה רמיקח יכ . והנעמל אוהה םולשה רַבְד תא איצוהל
 תדהנתודחא תא רואל איצוהל וחכ יצמאמ לכב ץמאתה (רנומסיגיז) הזה רובגהו
 ךיררירפ םכחה רשה ול רזע, הכלממה תודחא רבדבו , -- הכלממה תודחאו
 תא ול ןתיו , ותרובעו ותנומא לע בוט רכש ול םלש רסיקהו , ןרעללָאצנעהַאהמ
 לכ תואישנה דוה תא וילע לצאיו , םלוע תזוחאל הלובג תאו גרעבנערנַארב
 = תחקל בּושָיְו איהה הנתמהמ םֶחְני םא יכ ןובְרַעָל יולג רפס ול ןתנ םג , םימיה
 = וחצואמ (ןערלונרלָאג) בהז ילקש ףלא םישמחו האמ ול לוקשי זא , ודימ התוא
 / . - ויזנג תיב לא

 (608011/8) םיִנהְבַה תופסאו תדה יִאיִשְנ תוגלפ 5

 טספאפה תא בישהל םירצונה שפנ התלכ םג הפסכנ תובר םינש 8. 9
 וניבסה :ןּכְסַה רשא םילָאנירראקה ךא . םדק ימיבכ אמור ריעל ויניווַא ריעמ
 . התמדאו , םימיענו רימת םיריהב ָהיָמָש רשא , תימורדה תפרצ ץראב תֶבָשְל

 "  טספאפה םע בושלו התוא בוזעל ובא אל , הב לכ רסהי אלו היִרּפּו דאמ הבוט
 הירע לכב תכפהתמ םיחרזאה ברחו הב תצָבר םיהלא תמוחמ רשא , אילטיאל

 / = םאסכ קיתעהל םיטספאפה ופנ םימעפ תובר יכ ףאו , -- שפנ לבחלו בל גומְל
 = יהיו . םבבל תמזמ תא וקיפה אלו וחילצה אל םעפ לכב ךא , אמורל תפרצמ

 !  הזע הבירמ התיה ,  דוס קיתמהל םינהכה ישארו םילאנירראקה ףסאתהב םויה

 / | םהילע ומיקיו , תוגלפ יתשל ונלפנ הפסאה ילעבו / הוה רבדה תודא לע םהיניב
  םיטכפאפה ינש ,  אמור ריעב דחאהו ןויניוואב בשי רחאה רשא םיטספאפ ינש

 = הרשמה התאי ול קר יכ ןימאה רחא לכ יכ , הכופש המָחּב הז תא הז ופרר םהה

 .. םיקיזחמה לכ לעו והער לע שיא ליטה םתרבע ווזעבו (סורטעפ אסכ לע תבשל
 = םירצונה לכ וקלהנ איהה הלודגה הבירמה ידי לעו , ארונה םרהה טהל תא , ודיב
 הנירמו ריע לכבו , ויחא תא שיא ופדריו ואנשיו תובר תוקלהמל ברעמה תוצראב
 תא תואפרל םינהכה ולמע אושל . ףורגא תומולהמו הצמו ביר , הירורעש התיה
 .םיטכפאפה ינש תא ּוחיריו אזיפ ריעב ודחי ופסאתה אושל ! איהה הבושמה
 םירסומה םיטספאפה ינש יכ ! רחא טספאפ םהל ומיקיו םאסכמ דחי םג םהה

 םתנוהבמ
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 ןוחַצְנַה חַסָּפ ןעקנַארפב : םותצניו םתמחלמ ישנא לע םיחרזאה ורבגתה ןרעייאב
 רתי המחלמה ילעבמ ימל עדונ אלו םיגרעבנרינה תרובג ירי לע םיפעְסַה יתש לע =

 דראהרע בע יכ ,הלורג הפגמ םהה םירעה תירב ילעב ופגְנ ןעבַאוושב ךא :1ע
 ךיו םיתרפאה שארב רמע ,.םהה תירבה ילעב תא אנושהו רובגה גרובנעטריוומ
 ץלֶאפפו ןעססעה ירילי םיריבאה תדעו , ןעגניפֶאד לע דאמ הלודג הכמ םתוא
 םירובגה לכמ הברה רהיו . -- ןעקנארפו סמרָאוו לצא ןטב ירדח תוכמ םתוא ּוכְה
 םֶשָּב םלוע םֶש םהל ושעיו , םירָאצייוושה איהה תעב וחילצה םהה םיצירעה
 ךייררעטסעמ . דלֶאפַאעל גָאצרעהה יכ ..םלועמ םשַה ישנא  םילודגה םירובגה
 םהילע זא הלע , םיריבא תדעו .םיתהפא לֶוָח ישנא םע , םירובגה לכ ריִחְּ
 לצא םתוא תוצַהְּב ךא . ךייררעטסע .תוכלממ ינפל םתוא רַרָל ותמזמו המחלמל
 רירלעקניוומ דלָאנרַא עדונה רובגה ותארקל בציתה / :(86180]) ךאפמעו
 , םהה םיריבאה ליח ירובג תורוש ךותב ומע ינבל הֶלסִמ לָסִיַו (1886 ו'מק א'ה)
 םג ,דאמ בר םע והנחמ ברקב לפיו תֶחצְנ הָּבַמ אוהה ץ'ירעה גאצרעהה תא ךןיו
 תינחב אלו ברחב אל םנמא , ליח ירובג םיתרפא הששו םישמחו תואמ שש
 תוטמב םא יכ ., םהה המחלמ ירובג תא הלֶאה תירב ילעב םירָאצייוושה ּוליִּפָה
 ירתז םעוה אוהה המחלמו בֶרְק םויב . -- (עגָאלשנעּבלַאק) םילבוח תולקמו זוע
 םיכייררעטסעה לוע תא םהילעמ ורב םירָאצייוושהו/ךיירעטסעב תונָשי תוחפשמ
 . תובר םינש

 תא םיקהל .רפיקה די הרצק יכ םתוארב זנכשא ץרא יאישנו 8. 4
 תנשב ופסאתיו הנורחאל וששואתה , הממרל תוברה תומוהמהו תומחלמה תורעמ =
 הכולמה תרדא תא ריבעהל ודחי בל ּוצעְויו ןייטשנהאל ריעב :(1400 ס"ק א'ה) |
 תדה ישפות ןיב םולש השע אל רשא ללנב ,  ותאשמ וחידהלו לעצנעוו לעמ |
 גָאצרעהה םש .דוה תא .לצא רשא ללגבו , םינהכה ישארו הנומאה יאישנ |

 אל רשא ללגב ,יטנָאקסיפ אצְצַאלַאג םשב זא עדונה םכההו רישעהל דנָאליאמב
 ו 4

 ידוע

 0 = דחה

| 
1 
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 השע .רשא תולודגה תוירזבאה ללגבו , ּונָּב לע זנכשא ץרא םולש תא בשה |
 וקיתמה , ותוכלמ אסכמ ותוא רירוהל שה רשא ירחאו . -- ןעמהַאב ץראב |

 ע'ק--ס'ק א'ה .רכנ ץלאפפמ טכערפור שארב הכולמה רתכ תתל דוס ורחי
 1400-1410.  תעב יגרעבלערייהי המכתה שרדמ תיב דסי רשא טכערפור |

 ץייווש ץראב הֶלָאה תירב ילעבב ךייררעטסעמ רלֶאפָאעל גָאצרעהה םחלנ רשא \
 םיבוט םיהבד וב .ואצמנ רשא הזה שדחה רסיקה םג ךא . (1386 ו'מק -
 אלו , םהה םימיב םיזנכשאהכ בבוש םַעְּב רוצעל כ רַצָע אל / תורקי תומזמו
 תורמל חינה ןכ לעו , איהה הער תעב .תומוהמה תורעס תא ל ול ןוא אצמ =
 / תימורדה ותכלממ תֶאְּפְּב תובר םירעל םג ו זנכשא ץראב םיבר םיאישנל ונוצר |
 בציתהל הלאה תועובשב ועבשנ רשא הלודג הרּבָה תושעלו ךַאברַאמב ףסאתהל | )
 תא , םהורָה תא םהמ קושעל ּזועָי רשא , יהי ימ יהָי שיא לכ דגנ םקשנ ילבב |
 ררבדה יפ לעו . םשוכרו םנוה תאו םהיתולזונ תא , תנירמה תוכילהב םהיטפשמ |

 תזה
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 . זנכשא ץרא לכב ּורבג תוערו תוערפו , ראמ רַרּוה רפיקה זע << 7.
 תא ּואָּכדִיַו ליח ורבג םג ּוקְתַע עַשְר ףורגא ילעב , ץראב רָטֶשִמ ןיאו טפשמ ןיא
 = דדושה ןימיו , ץראה בוט לכ ול עוז שיא , ליצמ ןיאב םימימתהו םישָלחה
 = ףולמב זע רתיב רוע ורבג ןהה תוערפהו תובושמה .  ץרא יִע ץעְרִתַו הֶממּור
 אה לעצנעו תישארב םא ףא יכ . הזה רסיקה ןב (זיולסעצנעוו) לעצנעוו

 ס-ח"לק  יצוצר ץרא יונע לכל עישוהלו הָמָר עורז רָּבשְל ץמאתה ותכלממ
 187% 199 ,  השק שיא יהיו ערה ּוְַי ריב רּכַמְחַה הרהמ לק ךא , טפשמ
 םיתרפאה תא ברחב ףדר םג , וניע סוכב ןתונו םיגונעת ףדור , הָמִת ריהמ
 תאזו . בתז ויִרוח תואלמלו ףסכ לוחכ ףוסאל קר התיה ותמנמ לכו , םינהכהו
 לכ תא לולשל ולצב םיפוחה םידוהיה לע םג לפנתהו ללוגתה יכ הָּבַסְנ התיה
 רבדכ תושעל שוב רשאכ יהיו . םיפכ עיניו םיפא תעָזב םהל ושכר רשא םשוכר
 תעב יכ :  הנאות םהילע אצמיו לּבִנְתַה , קרצו טפשמ לַצ לכ:ילב הזה ערה
 םידוהיה לע אוהה ררֶמה ןוע תא אישיו , גָארפ יחרזא םירצונה וב ודרמ איהה
 רפסמ יהיו . ַבְטְל םתוא עירבהל וַצִיַו , וברעתי אל םינוש םע רשא םיקירצה
 םירחה םשוכרו םנוה לכו םבהזו םפסכ לכ תאו , שיא םיפלא תשלש םיגורתה
 שפנ יזע םילודג םיבלכ ורָצחב לדג , דיִצ רוצל הזעה ותבהאב . ךלמה רצואל
 ָהּוּבס , הצוחה הלילב הנושארה ותשא תאצב תחא םעפו , העבש ועדי אל
 רתאב הזה רפיקה ףא רחיו םויה יהיו . -- הופרטיו םירזגל הוערקיו םהה םיבלבה
 ךרד םימתו רשי שיא , קומָאּפ ראקיפילַארענעגה אוה אלה , םינחכה ישארמ
 , יודְלָאמ רהנ תלוצמ ךות לא גַארפ ריעב רשא רשגה םּורמְמ וכילשהל וציו
 , םבלב והומטשיו םעה שפג ונממ העְקנ הלאכ תובר דועו הלאה תוירזכאה ללגב
 תואלתה תורעס תא חיבשהלו םהל עישוהל לכוי אל םג הבאי אל אוח יכ םתוארבז
 עישוהל םהינתמ זַעְּב םה ּורזא , םימיה לכ םהישאר לע תושַעְגְתְמַה תובָרקהְ
 ןעבַאווש ירע יבשוי .םהה םיתעה קוצב הָרַעוסַהְו השָעְרְנַה םצרא תא םהירי חּכְּב
 חע תומחלמה תיבשהל הלאה תירבב ואוביו ודהי ולהקנ , ןייהר תּופָנו ןעקנַארפּו
 "= םיריבאה תועורז תא רבשלו , ונָּב לע םולשה תא בישהל , םתרלומ ץרא הצק
 "= םשב הארקנ איהה תירבה . םולשה ישנא םיחרזאה תא זינרהל דוע ופיסוי לבל
 < םיללושה םיריבא תדעו . (דנובנעטרָאטש רעשיבַאווש) יןעבאווש ירע תירבע
 = םה םג ושע , םהה תירב ילעב תאמ הערה םהילא התלכ יכ םתוארב םירדושהו
 "  תובר תורבה םהל וטנוכיו , ודחי הלֶאה תירב תרוסמב ואוביו םהיביוא השעמכ
 " ,  םהה םביר ישנאב תומקנו תומחלמ .תושעל םישוח וצלהיו (עסינדניברעטיר)
 "" תירב ילעב ןיבו םירעה תירב ילעב ןיב הזע המחלמ הצרפ הרהמ לק הנהו
 איהה המחלמה . םימקנתמו םיביואכ לחג ףצקבו הזע המהב ומחליו , םיריבאה
 = ו ןרעייאבמ םינָאצרעהה דחא יריב גרובַצלַאומ ןומגהה חצְרנ רשא רע הכשמנ
 = הרבכו הלודג המחלמ יםירעה תמחלמ* איה אלה , השדח המחלמ הלחה ואו

 | ץראב . היֶתְוכַמ תא אי לָפתו תימורדה זנכשא ץרא תא התיחשה רשא , ראמ
 ןרעייאב
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 0 ףסכ בהוא ךא,רובגו םכה ךלמ היה יעיברה לרָאק 8%.
 ו דובכל הזב עָלָבִי יכ ףא ול אל תוצְרא תַשְרְל ףאושו ,הָעְבְש ילב
 טפשמ זע תא ףסכב רכמ םירעה ישארו איל טי א יאישנל . ותוליאלו ותובלמ
 תא םג דיבאָה הזבו , דוצעמ ןיאב ץראה םעָּב רוצעל םרי תא ריו , ךלמ
 ,םינילעביגהו םיפלעונה תמחלמ התבש זא יכ ,אילטיאב 1אָרְומ דוהו וזע תיראש
 אלו והערב שיא :םניע הרצ רשא ץראה יאישנ ןיב השדח המחלמ הללוחתהו
 יתרזאו . הָמְצְע םהל תוברהלו .םתלשממ לובג תא .ביחרחל הז תא הז ונתנ
 ורכש קר , םרקמו זאמכ םצֶהא תמחלמ תא םותלל םשפנ דוע ופרח אל אילטיא
 רכנה ינב ירשו , (םִינְפל םינויה ושע רשאכ) תוירכנ תוצראמ המחלמ ישנא םהל
 ןהב .ודריו : , םתשקבו םברהב תוכנו םירע וחקיו םעפב םעפכ ואשנתה םהה
 ןיראב םג . םדימ ןיא קרופו אילטיא ינבל םישק םינודא ויהיו , םשפנ תוא לככ
 שפח הב םג רוכמיו , אילטיא ץראב השע רשאכ לראק ךלמה השע זנכ ש א
 חרזא לכל ףסכב רכמ (לעדַא) םיתרפאה רובּכ םג , הכולמה ירע ישארל רורדו
 םג הלדנ ןכ , ףסב עצב עוצבל ותבהא לדגכו .  וריחמב הָּבִרַה רשא ץראה
 ריה ב הקל רשא דע טקש אלו חָנ אלו , דל אל תוצְרא תשְרל ותקושת
 . ןהילע ותלשממ חור תא ךופשיו  תורחא תוצרא רועו .גרובנעדנַארב תא
 כז ויפ לע יכ , החלצהה יתמב לע הביכריו דאמ ביטה ן עמ ה א ב ץראל
 רובְכ הואלכ רשא אילטיאו זנכשאמ תבשחמ תכאלמ ילעבו םישרח ימכח הילא
 ויפ לע ,  (דאּבסלרַאק םג םכותבו) םירפכו םירע הכותב ונמנ ויפ לע , רדה
 םירעב תוצוח ושענ ויפ לע , ריבכמל לבא ושע תומדשו המראה תדובע החרפ
 תורשל םירעיו , העורז ץראל הכפהְנ לּובְּכ תמדא . םירחנה לע ּויָטנ םיִרְשְגּו
 א קרארטע 5 ררושמה תרזעבו טספאפה ןוישרב םיקה גארפ ריעב . םיננו
 זנכשא ץראב ןושארה היה רשא (1348 ח'ק א"ה) (טָאטיזרעווינוא) מכח שרדמ תיב

 רסיקה . -- םידימלת םיפלא תעבש דע םיפלא תשמחמ וב ויה הרהמ דע רשאו
 היה היפ לע רשא , (עללוב ענערלַאג איד) בהזב האלסמה הדוקפה תא ןתנ הזה
 םירשה רתילו , זנכשאב רסיקה תא רוחבל םיטסריפרוקה תעבש ידיב בר טפשמה
 םיטסריפרוקה .ּובְּכ םרוה היפ לע ,הזה לודגה רבדב רוע ברעתהל ןיא ץראה םעו
 תופנב רשא םינומגהה תשלש . םדובכמ לדגי רסיקה דובב קרו םיִרָש יִרָש תויהל =
 םהירחאו ,אוהה דובכב םינושאר ויה , ןלָאקו רעירט ,ץניאמ ןומגה :םה אלה ,ןייהר =
 . ןעמהַאבו גרובנערנארב , ןעסקאז יטילשו ןייהר תונידמב רשא םארגצלאפפה |

 וע .1 (ע"ר ג'ח)
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 / .םירפכהו םירעה כ ורבעיו סמח ילכב וחוש עשר ,ףורגא | 2
 ע מהירי סמל .ביִתְנ סלפלו ותלחנו רבג ותיבו שיא קושעל , ב זובל =
 וע םג , תוממ + -הליצהל ושפנ לא  םא יתלב ובלו ויניע םש אל שיא ל

 לַפְתַה הידומעו המוקממ שעְרֶתַו הזגר ץראה . זנכשאב ולח תוארונ תוער
 ש בערה , תומָדשה לּובי תא ותיחשיו .המדאה ינפ לע ולפנ ליסחו הברא
 נמהי םשב תערונה המויאה הפנמהו , הלואש בר םע ררויו םיערה ויָצְח תא
 .רשא ירחא .ךא .-- םחה עלּב .תואְבְצ לכל תפסאמה התיה , יהרוחשה |
 ו היבשויו , , םדקכ הימי תא לבתה השדח , איהה הפנמה הרצענ 0
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 ויִמְעּפ םירה אוהו , הכולמה אסכ לע ומוקמ תא תואלמל ךירדירפ תא ויתחת
 : . -- טספאפה תירב ילעבב המקנו  המחלמ תושעל אילטיא הצרא

 : ויביוא תא עינכיו .אילטיאב גיוודול חילצה הנושארב הנהו < 4.
 םיטיראנימה םיריזנה םגו ,ונימיל ודמע 'םיניללעביהגה יכ ,טספאפה תירב ילעב
 לעו <; איהה תעב ול רוע , טספאפה תא זא ּובְר רשא :(עכנָאמנעטיראנימ)
 טספאפ .םיקה עורזה חכבו , חילצה הנפ רשא לכבו .ליח לא ליחמ ךלה ןכ
 זא ,.אילטיא ירע לע רָבְּכ סמ ומושב ךא , ושפנ םּועָז ןַאהַאיל ןטשל רַחא
 ךירדירפ תומ ירחא זנכשא ץראל ובושבו ,  ותוא אונשל ץראה םע בל ךפהנ
 ,וליח ישנא תא וחצניו אילטיאב טספאפה 'תירב ילעב ורבגתה , ומוקמ אלממ
 , ןַאהַאי טספאפה תאמ םולש ושקב ,  םהילודגו םיניללעביהנה תדע ישאר
 , הלודגה ותנוהכב רוע ךומתמ ויפב רַעָנ גיוודול םיקַה רשא שרחה טספַאפהו
 ונכשא יאישנו . ןָאהָאי טספאפה ירסחב ןאנגיפאב רפח םחל לכא ושפנ תוָאבו
 . גיוודול שאר לעמ םרָחה תֶלֶא תא בישו יכ טספאפה ינפ תא תולחל וברה
 םג , םתלאש ירבד לֶא הַעש אלו ובבל תא דיבכהו ופרע תא הָשְקַה אוה ךא
 ובבל תא חישקה , ןאהאי ירחא טספאפה אסכ לע בשי רשא %1] טקירענעב
 ורמרמתה זא , םכלמ לעמ םרחה תער תא ריבעהל םיאישנה ינונחתל עמש אלו
 קיתמהל דחי םפסאתהבו , טפפאפה תלשממ לע םב הרעב םתמחו םיאישנה
 ךלמ םהילע רוחבל םרי לאל שי האלהו אוהה םויהמ יכ : םטפשמ ואיצוה דוס
 םע תא םב וכסכסיו םהל וממוקתה רשא םינחכהו . טספאפה ןוישר ילב םג
 םולש תא םיעירפמה םירשוקו םידרומכ ובָשחִיַו םנוע תא ואשנ ,ץראה
 טספאפה ילגר ירעצמ לכ יכ ץראה םע יניעל תולגנ תולגהב םנמא . - ץראה
 ומע (םילאנירראקה) וישודק לכ םע אוהו ,ּונְנְוּפ תפרצ ךלמ יפ אצומ לע קר
 דוע ול תֶּתַמ ולרִח , עצבהו דובכה תבהאלו לבתה ילבה תוגונעתל ורכמתה
 םג ךא , םיהלאה תיב קֶשְמ ןבל רוע והובשח אלו , הנושארבכ רקיו רוב
 רוע והובהא אלו , םיזנכשאה יאישנ יניעב לַרְו ךולה ךלה  גיוודול רובכ
 תונכשמ תשרל קר ויניעמ לכו , עצבה ירחא הטנ אוה םנ יכ ואר יכ , הלחתבכ
 יטפשמ לכ .םג תדה יקַח לכו , טפשמו קרצ ילב ותיב דובכ תוברהלו ול אל
 , ושפנ תואָתו ובבל קשָח תואְלַמ רובעבל םסמרי םילגרבו , ול קֶחְשַמ הנידמה.
 םידחא םיאישנ תובל תוטהל טספאפה תירב ילעב םיתפרצה וחילצה ןכ לעו
 תא ויתחת םיקהלו הכולמה אסכמ גיוורול תא חידהל םצפחל זנבשא ץראמ
 ירע לכ םנ זנכשא יחרזא יִּבְר ךא . ןעמהַאב ךלמ ןַאהַאי ןב יעיברה לראק |
 ירעשב וללוחתה תומוצעו תובר תומחלמו , םכלמ :גיוורולב וקבד הבלממה |
 חורב םֶחָצְנִ ויביוא לע גיוודול רָּבְתִה םעפ לכבו , םיבר םימי זנכשא \

 לצא םיִּבְר דיִצ דוצְל ותכלּב דורש גיוודול לופנּב םלוא , ותמכחו ותרובנ

 רי המָר זא , ּורְתַכְו ורזנ שרוי גרעבנעצראוושמ רעהטניג םג תומבו , ןעכנימ

 תרעפ .ללוחתהב . הכולמ דוה וילע ונתנ זנכשא יחרזא לכו יעיברה לרַאק |

| 
/ 

/ 
| 
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 רָבִד לע זנכשאב שדָח ביר .בסה , יעיבשה ךירנייה תומ 5 3.
 רוחבל הָרָשָמִה םֶמְבַש לע רשא םיאישנ העבש ויה איהה תעב יכ ,הכולמה
 ,ןעמהַאב + "ןֶאְק , רעירמ ,ץניַאמ , ץאלפפ  אישְנ הטה אלה , ץראה לע ךלמ
 . ךלמה תודא לע םהיתוערב ודחאתה אל םהו , גרובנעדנַארבו ןעסקַאז
 רעיאבה גיוודול הפיה ךירדירפב םידחאו ,רעיַאבה גיוודולב :ורחַב םהמ םידחא
 ו'ק--א'ע א'ה | הלודג המחלמ החקלתה ןהה תועד יקולח יפ לעו ,ךייררעטסעמ
 1313--13%7.  ,תופוצר םינש הנומש הדדועתה רשא המחלמ , זנכשא ץראב

 לכב רחתיו , ועו ףקוה .לכב ךירדירפ יִחֶא דלאפָאעל קיזחַה איהה המחלמב
 יכ ףא הנהו . גיוורולב ורחב רשא ויחַא יממוקתמ תא ויתחת עירכהל חכ יצמאמ
 תגלפממ םרפסמב םימוצעו םיבר ויה ויתומחלמב וידי יכמותו ךיררירפ תנלפמ
 בר וידי יכ ןעי , תילצה הנפ רשא לכבו , גיוודול די המר תאז לכב , גיוודול
 רשא תעמ ודי הרבג דוע רתויו , היתולובחת לכבו המחלמ יסיסכטב ול

 . (8 420 ןעטרַאגרָאמ לצא ץייווש ץראב המלש רלֶאּפָאעל ליִח תפובת התיה

 רוע  תושעמ לדָה אלו ובכל עָינְכה אלו רלָאפָאעל | ספרתה אל תאז לכב ךא
 ישנא תא-רוע חַצְנ אל גיוודול םג יכ ספא , ונטמ ףיקתה גיוודול הא המחלמ
 הפהלמב יכ  ףרָאדלהימ די לע םהיניב התיה רשא המחלמה רע ליִלָכ ותמחלמ
 רובג שיא , םיגרעבנרינה ליה אבצ רש ןנָאמרעפפעווש דירפייז רבגתה איהה
 , וירובנ רחבמ תאו ךירדירפ תואבצ תא ויתחת עירכיו ; המחלמ דמלמו ליח
 עינכה אל .תאז לכב םנמא . גיוודול ריל והריגסיו היבשב חקל ךירדירפ תאו
 יכ ץ ַחָצְנַמַה גיוורול תאמ םולש שקבל הצרתה אלו ובבל תא רלֶאפָאעל דוע
 אנוש היה אוהה טספאפהו , והדעפיו ונימיל רמע 411 ןאהַאי טספַאפה
 םרחה זיִזַח תא לטיו םיניללעבוהגה וריב ךמת רשא לע םושלש לומתמ גיוודולל
 ירחא ורזע היאישנו ץראה יתרפאמ םיבר םג , ּויֶפִגָאְו וירזוע לכ לעו וילע

 ישנא יב יוודול- ,תוארכ גיוודולב .המחלמ דוע .תושעל ףסויו , דלָאפָאעל
 רָגְסְמְמ ךירדירפ תא ישפחל איצוה , תוגופה ילב וזינרהל דוע ופיסוי ותמחלמ
 רואב רּואָת זאו יִביִרִי םע יל םולש הָשָעְו אנ ך>* : וילא רמאיו  ץינפיורטס
 רגסמה לא בושת ; תירב ימע תורכל יתמחלמ ישנא ובאי אל םא ךא , רורדה
 וניוודול יביוא םע תמאו םולש ירבד רבדל בֶרָיַו ךירדירפ ךליו . .הלחתבכ הזה

 םולש תירב תורכל ובא אלו + םהינזא הא ומיטאָה דלֶאפאעל םג טספאפה ךא
 הנושארבכ ושפנ יבש ןתיו גיוודול ל.י  ךירהירפ בש זא . םתמחלמ שיא םע
 ,ותקרצו ותנומא לעו ךירדירפ בבל תרקי לע גיוו וול אלפתיו ,ול חיטבה רשאכ
 ץפח םג / םיחא תֶבָש ותֶא בָשיִו , והכהאיו האלהו אוהה םויהמ והדבכיו
 , הזה רבדכ .תושעל ותוא ונתנ אל ץראה יאישנ ךא , הכולמה תא ותא קלִחל
 המחלמ דוע הושעמ ולדח וליח ישנא לכו ,דלָאפָאעְל תמ ןכ ירחא םיטעמ םימ.
 ותמח תא בישה אל המחה לעבו רטונהו םקונה טספאפה קרו , גיוודול תא
 דָקְפַיַו , תיחשהל דע גיוודול רסיקה תמח הלע זא . ומרח שיא גיוודולמ

 ויתחת



 זנכשא ץראב ךלָמ / םהה תורוקה לכ ויתאיו ורקנ רשא תעב
 יעיבשה ךירנייה ,  הקרצו טפשמב ךולמיו , גרובמעסקולמ יעיבשה ךירנייה
 א'ע-ה'פ אה = ץראב הבירמ התיה איהה תעב ,זנכשאב תמא םולש ןנוכיו
 1308-1315. | ותמכת . בורב הילצה ךירנייהו . הכולמה רַבִד לע ןעמהָאב
 לא וינפ םש זאו , ותכלממ ץראל התוא ּפַפְלּו איהה הכלטמה תא וילא בתל
 תומחלמו תומוהמו .תובר םינָש הז זנכשא יכלמ תּוּבְלְמ החכשנה אילטיא ץרא
 ילעבו בר םעְבּו דָבָּכ ליִחָב הילע לעיו (1810 'ע א"ה) םימיה לכ הכותב תובר

 עטנאדו .,-ךלמ תַעוְרתַבּו רדהו דובכב וינפ תא ומדק םיניללעביהגה .תֶנְלַּפִמ
 םיבנשנ םיריש- ודובכל .רשיו .אלפנהו םיענה .ּורונָּב ריִעָה .םיררושמה ריבא
 םתוא ּורָש ץראה יבשוי לכו , הפ לא הפמ ופע, הרהמ לק רשא םימיענו
 תודא לע : תיאמור .ןושלב הרקי תרבחמ ורובכל רוע בתכ סג , לינו תוחָמשב
 םירָסה םדאה ינבל חימצת רשא הלודגה החלצההו התראפת רקי לעו הכולמה

 רתכ םשּוה םשו .דַנָאליִאמ .ריע ירעשב רסיקה אב זא . -- .התעמשמל
 .טפשמכ הנוילעה אילטיא ירע לע םמ םש ןכ ירחאו ,ושארב ידראבמָאלה
 , םיניללעביחגה תנלפממ םה היבשוי .רשא ,  אזיפ ריעב ועיפוהבו , רסיקה
 .ספא , ואוב תארקל בל לכב וחמשיו ושישיו , ךלמ דובכ תרדה לכב והולבק
 םא .יכ .םזיגרהל אל יכ םיקלטיאה יניעל חיכוהל ךירנייה ץמאתה .יכ ףא
 ּונָּכ לע םולשה תא  בישהלו .םהיתומהלמ  תיבשהל |, וינפ תמנגמ םעיגרהל
 יתרזאו םיפלעוגהו , ץהאה םעמ םיבר ול וטסוקתה תאז לכַּב , הנושארבכ
 םוצע .םעב ותארקל .ואצי םשארב לעפַאענ .ךלמו  םינויאנה ץנערַאל5פ ריע
 םג יכ רע ,  הגופה ילכ  תובר :תומחלמ וילע  וכרעיו שפנ ירמ .ליח ישנא|
 ישנא והוזיגרה , ושארב םיאמורה ירסיק רתכ תא םּושְל אמור ריעב ותויהב
 ונאובכ יהיו , טק טעמ וחור בישה והונתנ אלו = םוי .םוי םהה ותמחלמ
 עתפב תמ , םיררומה .היבשוי תא רֶמָּיְל הצנערַאלפ םשמ תכלל ַאנָאקסָאטל
 לע ועירה ותמחלמ ישנא םיפלעוגהו . (1818 ג'ע א'ה) וימי יצחב ףטקְנְו םאתפ

 :לע בוט םויו .התשמ ושעיו , בל לכב  וצלעיו .וחמשיו , ןושש. תעוהה ותומ
 ונזחכמ  רחא :.ידי תא .ואלמ םה יכ דָשָח וק םהילע ּוכָשָמ ןכ- לעו , ותְלפמ
 .טפשמכ) ודימ רסיקה הקל רשא םהיהלא .םחלב תומה םס תתל םינָאקיגימָאדה
 :/ הזה רשיח רפיקה תומ לע ראמ ולבאתה אזיפ ריע ינב ךא ..(תירצונה תדה
 .(0ו0ק0 88840) פהל רשא תורבקה הדשב םריעב והורבקיו,רמ דפסמ ול ושעיו
 .הכולמה אסכל תומוצעתו זוע תתל .וחכ לכב לומעיו בבל רַשָי היה הזה רפוקה
 לכ וקתנ ותומ ירחאו ,.ותכלממ יבשויל . בר .רָשאָו הבוט הזמ'חמצת .רובעְבל
 רש) סמח ,עַשְרֶה ץֶצ , ןודזה חרֶפ / הירע לכבו אילטיא תנירמב תורפומה
 לדח אל הלא לכב ךא , הָנָּפלכבּו רבע לכב וללוחתה תומוצע תומחלמו ,ּוצְרפ
 תשרחו  ּועיִרֶה ץּוחַּב םיעדמהו תומכחה ,.איהה ץראב ויִרְּפ תֶּתִמ רוחפמה
 + - רּובְבִּב ןָנְרק .ּומיִרִה תכשחהמ תכאלט לכו השעמה
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 םוו | רמב וא א ונע קה םינהכהו  ןאגניפא ריעב תפרצב טספאפה
 \ . == הרדה לכ הנממ אציו אמור ריעמ ₪ רובכ הלג רשא לע

 | בל תירב =. (ןעררעהלעפמעש) לכיהה ירש :תַרָבְק . ןדְבָא 8 1.
 < תרבחה ןדבאל הבסנ התיה , תפרצ ךלמ ןיבו טספאפה ןיב וא התיה רשא
 הבא אל םנ ַחּפ רַצְע אל ךלטה תעמשמל רַמַה טספאפה יכ , איהה .הלודגה
 הכלה הער הָּבַד -- . הרבחה .ילעב תא תיחשהמו עֶלְּבִמ ךלמה ירי תא בישהל
 וביעתה .ותיחשה הילעב יכ : ברח תונוע איהה הרבחה לע לַפַטְתַו לפאב זא

 שיא שיא 'ה תובעות לכ םישוע , ערה םבל תורירשב בבוש םיכלוה , הלילע
 הקקוחמ תא םיסיעבמו םהילהא רתסב תירצונה תדב םיביעלמ , ותיכשמ ירדחב
 תא גורהל תפרצ ךלמ פיליפ ידיב תויפיפ ברח התוה איהה הבדה , סנורזב
 ורסא רשא םעז יכאלמ םב חלש עתפל םאתפ יכ ,םדבאלו איהה הרבחה ילעב
 םוצעהו ברה םשוכרו םנוה תאו , םיִאְלְכ יתבב םוכילשיו לזרב ילבכב םתוא
 תא יִבָשַה רּוּב תיתחתב תיִמְצֶה תופוצר םינש שש . -- הכולמה רצואל םירחה
 ילכב םתוא תונעלו םיברקעו םיטושב םרשב תא שּודְל הוָצ הנורחאלו , םהייח
 רשא סהה םיללמואהו , םה םיִמָשא יכ הרות ונתי רשא דע חַצְר ילכו םיִנעמ
 תובעות לכ ּושע יכ הדות ונתנ , םהיִנטמ ירי תרגתב : ועינה לואשל םהייה
 , ירזכַאה רפומ םהילעמ רּוסְּב ןכ ירחא ךא . -- פה תֶוַמ ינבו ,םראו םיהלא

 ילבח קר יב ורמאיו מרת ירברב ושחכיו שיא םישמחו העברא םהמ ּובָש
 םה םיקוחרו םדועמ ושע אל רשא םיעשפו תונוע לע תּורּותהָל סוקיצה תומה
 ףורשל וציו ,תיהשהל דע ךלמה ףא םב הרח הזה רבדל . -- םבלו םהיתוילכמ
 טעס םא יכ תחא םעפב אל ךא , (1810 'ע א'ה) שא תרודמ לע םייח םתוא
 איהה .הרבֶחה אישְנ יִאלֶאממ בקעי םק אושל = - רפָאְל ּופרֶשיַו ּובְרְצנ טעמ
 וילע לט אושל ותיערמ ןאצ לע ץרחְנ רשא םיארונה םיטפשה לע סמח קעויו
 םהילע ולּפָמ רקש ךא יכ ןירו תד יערוי לכ יניעל תיכוהלו םתקרצ ראב איצוהל
 ךלמ ןוילע לא טפשמל ךלמה תאו טכפאפה תא ארק אושל ! רתסב ינשלמ
 שא תרורס לע םייח ףרשנ אוה  ם: \פ , תורהכנ הפוצו בבלל האורה םיכלמ
 לע םינפ ומער ,רעש ורעש םעה ינב ךא , (1312 בע א'ה) (* שמשה יניעל
 א'ה) תֶדָו טשק לע ושפנ תּוָמְל הרעֶה רשא שודק שיא דובכ והורבכיו , 1תומ
 ונימאה , סתע אלב ךלמה םג טספאפה תומְּב םיטעמ םימי ירחאו , (1314 ד'ע
 תורצואה תיברמ הנהו . -- םהה םייקנה םישנאה םד תמקנ , איהה תמקנ יכ
 םהיסכנ ךא , הפיה פיליפ ךלמה ול הקל , איהה הרבחה ילעבל ויה רשא

 ,םיטינָאהָאיה םיריזנה תרבח לרוגב םתצקמ ולפנ , תוצראה רתיב רשא םיברה
 --! תוהלב ןמ ומת :ופס לכיהה תרבח ילעבו , ןחה תוצראה יאישנל םתצקמו

 תעב
 כ הוכ המדנ יכ דע ,וילגר תחת סאכריו דאמ טסוגיוא פיליפ ערה םירזהיל םג (*

 ש 1180 ם"קתת א"ר תנשבו , הלאכ םֶיְרּוהיִה יררוצ םיכלמ רועו , ןאיניטסוי , סונאירדאה
 . לכ .ךסוחבו םוריעב וצראמ םתוא שרג ןכ ירתאו - םלצגיז םידוהיה תא



 וארה :(* ךַאפמעז תמחלמב . 6 ו"טכ א'ה) . תובר םירע רות

 םינעהטַאה םינפל וארה רשאכ תואלפנ תורובג םעפה דוע הלֶאה תירב ילעב

 תוברח רוצ תא ּוביִשַה רפסמ יתמב יכ + ןָאהטַארַאמ לצא הללָהמה המחלמב <
 , המרח דע  םופדריו .םוסינה , םושילחַה , זנכשא יריבאו ךייררעטסע יריבא
 - .קרצ טפשמב רורדהו שפחה תא תואי םהל יכ לכ יניעל וחיכווו

 ; רעיאבה גיוודול רסיקהו תפרצ ךלמ הפיה פיליפ 8,

 , וצק םורמ דע ואסכ תא םירה ,.ינימשה םויצאפונַאב טספאפה 8 20.
 רשא תומחלמהו תובירה ירבד תא ועמשב יכ . רפע דע ודירוהו בש םג ךא
 , דנאלגנע ךלמ .ןושארה דרַאודע ןיבו תפרצ ךלמ הפיה .(יעיברה) פיליפ ןיב

 ךא . םיִעְ םיִמתְכ ועד וָחִיַו , םימר .טפושו .היכומו ןיד רתב םהיניב .ברעתה

 רבח לע סמ םש רתוי רוע וסיעכהלו , ול .ונזא הטה .אלו וב ץפח אל פיליפ

 יל ונתי לבל םינהכה תא וציו טספאפה וב רחיו , ותוכלמ ץראב רשא םינהכה
 , בהז וא ףסכ ותכלממ ץראמ שיא איצוי לבל הוצ פיליפו . אוהה סמה תא דוע
 זאו . ץראה יבשוי ול ואיבה רשא המורתה ףסכ לכ תא טספאפהמ עַנמ הזבו
 ונניא רשא שיא לכ יכ טילחה טספאפה ,ךלמה ןיבו טספאפה ןיב הבירמה התבר
 יב בשחי , הנידמה ירבדב םג טספאפה ילגרל םורה אוה ךלמה אסכ יכ ןימאמ
 לוק ךיבעה ךלמהו ,  (1905 ב"פ א'ה) םתומזמ לכ םיהלא ןיא רשא םישחכ םינב
 איהה (חבירמה תירחאו . הכולמה  תוכילהב טספאפהל ןיא רבד יכ ותובלמ לכב

 ארונה םרחה טהל תא לטיו ומעז ילכ תא אצויו ורצוא תא חתפ טספאפה יכ התוה .
 תא אלמיו ,ךלמה שפנב םלשו םקנ תבהלש התַצנ הזה רברל .. ךלמה שאר לע
 טרָאגָאנו .  ותוצירעו ותוזע לע טספאפהב םיטפש תושעל ריכזמה טרַאגָאנ ידי
 תא .חקיו , טספאפה תדלומ .ריע יננָאנַאב .רעשב ץורפיו המחלמ ישנא ול רבש

 דע יכ ףאו .. ךלמ דוהב דרומה ץירפ ןב לעכ רטשמ וילע םשיו היבשב טספאפה
 ורסאממ והוריתיו טספאפה תא וליציו ץראה םעמ םינומה םינומה.ורהנ .הרהמ
 שא תבהלש ייכ , תומ ישקוממ לצנ אל תאז לכב ; וזע תירק האמור והובישיו
 המקנה חור .תרעפו ,.והתאצמ רשא הצרמנה .הפרחה לע ובְחב הטהל הפְנ אל
 ןוהמתב הָּפִה יכ דע,איהה הרודמה תא לידגהל דוע הפיסוה וברקב תללוחתמה
 םיליפב םיקבדה םיתפרצהו . -- םיארונ .םילבחו םיריצב תמיו ןועְנָשְבּו בבל
 תֶבָשְל לע זא סקֶה רשא ישימחה םנעמעלקב וציאה , (1303 ג'ס א'ה) םבלמ
 סויצַאפינָאב וילע 'לפט רשא םרחה תא ךלמה לעמ 7 טספאפה  אסכ לע
 ודובכ אסכ קיתעהל םהילא רוע הצַרְתַה םג ., םתלאשל רתעיו (1305 היס א"ה)
 תלשממ התיה זא ינמו ., תימוררה תפרצב רשא ןָאגניפַא ריע לא - אמורמ
 אסכ היה הנש םיעבשכ . -- תפרצ ךלמ תעמשמל הרפו תענכנ טספאפה

 טספאפה
 | םשב ןכ םג תארקנה הכרבה תפש לע ןרעצול לילגב רפכ ךאפמעו (' |
 7 | / , ץייווש ץראב ןרעעל
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 םיחא תירב תוינומדקה תולילגה שלש ותרכ זא . זועָו ףקּת לכב ךייררעטסע
 , רעכַאפיוטש רענרעוו לָאְתְטבלעממ רלֶאנרַא , טסריפ רעהטלאוו תַצָע ייפ לע; |

 .-- ןורחאה םמד ףטנ דע םתוריחו םשפח רעב םחלהל הלֶאה תועובשב ּועְבָשַיַו
 .ףרַאטלַא ריעב סָנ לע גָאצרעהה עבוכ רזכאה רעלסענ הָלִּת הרופמה ירבד יפלו

 תא רוכעי רשאו , עבוכה ינפל .תווחתשהלו - עורבל םירָאצייוושה לבל וצמ =
 ףנב םע ריצ רובנ שיא ללעט םלעהליוו רובעי :פויה יהיו , שנע שנע ותוצמ

 . רעלסענ ףא וב רהיו ,הוחתשה אלו ערכ אלו אוהה רואנה עבובה ינפ לע ןטקה

 , איטחת אלו הרעשה לא ץחב עולקל ךרי לאל שי יכ יתעמש עומש+ : רמאיז

 , ךנב שאר לע חּופָּת חינמ  יכנא הנה אנ האר , ךחל תא אנ ינארה התעו

 לחלחתיו , *אוה ךנב שפנב יכ , איטחה ילבמ תאזה הרטמה לא ץח הרי התאו

 לכ םגו , דליה ימד לע סוחל | וילא ןנחתיו ךכיו  וילנרל 'לופיו דָבאָה באה

 לוקב םיערה ץירעה ךא ,הזה ארונה רברכ השעי לבל וב ועינפה םש םיבצנה

 לע ץַפָנַא , יתוצמ תא הרמתו ןַאְמּת םאי : רמאיו ללעמ  םלעהליוו לע ונואג

 דליה ערכ זא ,+-- 1 הבטל ךתוא םג עירכא ןכ .ירחאו ; ךיניעל ךנב תא עלסה

 +1 הרי + דָיִצַה לא רמאיו , ושאר לע חופַתה תא הינה רעלסענו \ , ויכרב לע

 שאר תורעשמ ליִּפָה ילכמ ְָּוהַּב חופתה תא חָלָפ ץֶהַהְו רויו עלק ללמואה באה

 תֶומ ץחב חַלַפָי רשא רע ויניעל תנש ןתי לבל רָיִצִה עבשנ זא ךא . הצרא רליה
 .וותעובש תא ללעט םלעהליוו םיקה םימיה תפוקתל .ובלו אוהה ץירעה תוילכ תא

 /וממוקתה הרהמ דע יכ .םעה לכ שפנ הָתִיח זאו ,הלואש םדב רעלסענ תא דרויו

 ירצבמ חא ודכליו (1308) תוינומדקה תולילגה שלש ינב,הלֶאה תירב ילעב לכ

 .:ושרנ םיביצנה תאו , ץייווש ץראב םהל ונב רשא םהיתודוצמו םיפייררעטסטה

 :-תעב תַמּוה טכערּבלַא רסיקה םגו ,םיררושו םיבנג לעכ םהילע ועיריו ץראה ןמ

 יכ ./ זר אביו םתולש ימי וכרא אל יכ םפא . ותמקנ ברחמ ולצנו איהה

 םהב תושעל ליחו זוזעב םהילע הלע , חצרנה טכערבלא ןב ןושארה רלֶאְּפִאעל

 ,םהמ םימוצעהו םיכרה םיריבא תדע ינפמ ותח אל םירָאצייוושה ךא . םיטפש

 לצא רשא הרצה הרבעמה לא םהיביוא ליח עינהבו / המהלמל ץצוה ואציו

 ,םירצמה ןיב םוצהל (1315 ה"ע א'ה) המחלמ תעורת םהילע ועירה ,ןעטרַאנרַאמ

 ראשנ אל יכ רע , םיעלפה לע םוצפניו  םינבאב םולקס , םותכיו  םוכה'

 קרפ האלהו אוהה םויהמ . -- םיעוצפו םיִּבְמ טעמ .יתמ םא יכ םהיתובברמ

 ןרעצול םג התולנ רשא ירחאו ,םהילעמ ךייררעטסע יכלמ לוע תא םיראצייוושה

 .ילעב יריב ץייווש תופנ לכ ואב , (ּגַפַפ ב'צ א'ה) םהילא םיכייררעטסעה ריע

 .. גוצ , (1851  א'יק א"ה) ךיריצ , (1339 ש'צ א"'ה) ןרעב ריע םג , הלָאה תירב

 " דועו '

 . .רטיקהו .ךייררעטסע תלשממ תתת ןהה תולילג תא איבהל םיביצנה וצעונ זא
 < (קענורבמ רעלפעג ביצנה תא דוחיבו) םהה םיביצנה ידי תא ריתה טכערבלא
 = תוכלמ לוע תא םירוחה ינב םיראצייוושה לע םושל (גרובנערנַאלמ רעגנירעפו
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 .ןואשבו , (1998 ח'נ א"ה) גרובסרעננָאד רי לע םייהללָאג לצא הדשב הכרעמב
 ליחה ישנאמ רחאו , וסוס לעמ והליפיו ותינחב ותוא ףדה המחלטה שעד
 רשא םתלפת תיבב והורבקיו לטק הדשמ ותוא ואשנ ויבהואו , והתימה-
 . רעייפש ריעב

 ךיירועטסעמ טכעובלא םילעפ בר היה ךייררעטסעמ טכערבלא 8 8.
 ח'ס--ח'נ אה | = ושפנ תוירזכאו , השק שיאו בל ריבא ךא / המחלמ רובגו
 .1298--1808 | ותחשנו ולבְח רשא םימעזנהו םיבשחה וינפ לע .ופפשנ

 ,יד ילב רע דובכ תבהאו עצב תבהא . תחא ןיע ול הרקנ רשא תעמ רתוי דוע -
 . םימוה לב וצפח לכו ועשי לכ ויה , תוירכנ תוצרא דוכלל הצרמנ חואת םג

 תא תונודמה ירע לכמ רָרְשַיַנ םהיתויכז לכ תאו םנואו םֶחּכ תא םיאישנהמ חקיו

 םג .זנכשא ץרא לכב הלבגמ יתלב הכלממ דסי רובעבל ,  תורחה יטפשמ
 ךיררירפ ידימ התוא תהקל ןעגניריהטב ףלָאדרַא השע רשא .המחלמה תא שדח
 םישונע ףסכמ ףסא םוצעו בר ליִהְו . זּולָנו קשעב ויחא .ןנָאמצירו +ךּושְנַהי
 רוע לעו ןעמהָאב לע , אידנוגרוב לע , דנָאללָאהל המחלמל לעיו םיקושע בַהוּ
 יאישנ .רתי םעו ץניאממ לודגה ןומגהה דראהרענב םהלנ םג , תובר תוצרא
 לע רשא תוכורבהו תוויְרופה תוצראה תא תיחשה ןהה תומחלמה ירי לעו .,ןייהר
 אּונָש יהיו = , ואסכ תא טפערבלא ןנוכ הָמְחַמּו תֶהָחַּב . -- רקַאענו ןייהר רהנ
 םירָאצייוושה לע םג ולע תא םּושָל ןכה רמע רשא תעב הנורחאלו ,ומַע ינב שפנ
 (1808 ח'פ א'ה תנשב) והנרהיו ויחא ןב ןעבָאוושמ ןָאהָאי וילע םק , רורדה ינב
 רפיקה תשא ךא | . ויתובא .תלחנ תא ונממ רדש רשא לע וב ופא: תורחב
 םישנאה לכ תאמ תוארונ תומקנ וחקל ותב סענגַָאו ּונָּב רלֶאפָאעל סנ , חצרנה
 . רפכל תבטל  ועירכה םישנא ףלאכ . הזה הצרה רבב ןָאהָאיל ורזע רשא
 התנב , דודש רסיקה םש לפנ רשא םוקמה לעו , רפיקה ימר תא םהימדּב
 התלב ובו / ןעדלעפסגינָאק םשב ארקנה םיריזנל טלקמ תיב ותבו רפיקה תשא
 .-- שפנ תונעו םוצב הימי תוחפמ תא סענגא

 הָלֶאָה תירב ילעב תודסומל הבפנ התיה טכערבלא תוירזכא 8 9
 , אידנוגרוב תא ינשה דַארנָאק דוכלב יכ . ץייווש ץראב (טפַאשנעסָאנעגדייא)
 ו"נהפסל הרשע םיתשו הרשע יתשע האמב ,זנכשא תבלממל ץייווש ץרא החפסנ
 םתלשממ ימיו,זנכשא יכלמ םעטמ םיביצנל ןעגנירָאצ תיבמ םיגָאצרעהה םש ויה
 , ןרעב ריע ומכ , הכותב ודפי רשא תוברה םירעה .ירי לע .םה םיללוהמ
 םיגָאצרעהה רינ רּובִאְּב ךא . .תורחא .סירע .דועו ףרָאדגרוב ןעדלימ , גרוביירפ
 םש ורבג םג וקתע ןעיִאוואסמ םיפָארגהו,(1218) תובר תוגלפל ץייווש הגלפנ,םהה
 ראמ ומצעיו גרובסַּבָאה תיב ירש ואשנתה .תינופצ תאפבו , תימורד תאפב ליח
 תוינומדקה תולילנב ךייררעטסע ךלמ םעטמ םיביצנ ויהיו ,ץראה ירש לכ רתימ
 ירגא .(80שָעַפ) ["''ווש : ןה אלה ,איהה  תישפחה ץראב ..(ענָאטנָאקרוא)
 , לורגו ךולה ךליו זנכשאב גרובסבאה תיבמ ףלאדור ךולמכו ,ןערלַאוורעטנּואז

 וא



 < "שנא םיריבאה םהינודא םע (רעסָאלש) .תורגסמ םיעבשמ רתוי תחא הנשב
 = | ><. הער דחפמ ןנאשו חטב ובשיו ,ץראה יבשויל עיגרה הזה רבדבו .  סמחה
 'נִתְמִת . (1991 א'נ א'ה) םימי עבשו ןקז הזה רסיקה תמ םהה תועפמה דחאב

 תורקיה תולוגסה לכמו ,ץראב םש ול ושע וותרובגו וז , ותמכחו ותקרצ ,ורשיו
 ,--רישהו הצילמה תלוגס םא יתלב ול הרסח אל,ןעפיוטשנעהאה ירסיקב ויה רשא

 יוסאנמ ףלאדא טכערבלאו (* (88888ם) יוסאנמ ףלארא 8 7.

 חיג--א'נ אה ןומנהה ץמאתה , ףלאדור רסיקה תומ ירחא . ךייררעטסעמ
 1991-1998 ףלאדור ןכ ט5כערבלא תא םיאישנה ורחבי לבל :ץניאממ
 :םהה םיאישנהו , יוסאנמ ףלָארַא םשב ערונה רובגהו ריבאה תא םא יכ רסיקל
 .תאו טכערבלא בל תריבא תא ועדי םג גרובסבאה תיב תרובנ ינפמ ודחפ רשא
 תבשק ןזוא אוהה ןומגהה ירבדל וטה | , ול אל תונכשמ תשרל ושפנ תואה
 רשא ,ףלאדא םג יכ , האורב וגש םה ךא . ףלאדא שארב תוכלמ רתכ ומישיו
 :ושפנ ביחרהו הכולמה אסכ לע ותבשב אשנתה , םיריבאה תרע תלדמ היה
 ךלמ דימ חקל רשא םיסמח ףסכבו , ותלשממ תולובנ תא ביחרהל קח ילבל
 ךא . ןעסיימ תאו ןעגניריהט תא בבושה טכערבלא דימ תונקל רתח , רנאלגנע
 ןנאמצידו +ךושנה* ךירדירפ יכ , הדבכ המחלמ וראוצ לע הגרתשה תאז ללגב

 'ץפח רשא םתלחנב תענל ותוא ונתנ אלו המחלמ וילע ושדק , טכערבלא ינב
 יאישנ ובציתה יכ ףא הנהו . םתרוה תאו םתוא ותאנשב םרימ דרודשל םהיבא
 ירש ומשנ תאז לכב , ףלארא רסיקה יריבא ליחב ומחליו ןעסיימו ןעגניריהט
 . ּוהָצְרִנו ומרחה , ּודְדָש םהיבשויו וסרהנ םירפכו םירע , םינש שמח ןעגניריהמ
 "רתי םג ,השוע אוה רשא םמחהו לֶועָה לע רסיקהב ןייהר יאישנ ףא הרח זא
 רסיקה ןב טרעבלַא לא ורבחתיו / ףצק .וילע ופצק זנכשא ץראב םיתרפאה
 שארב . ותאשמ ותוא חידהלו ףלָאדַאב םחלהל ותרזע ןגמו ועורז ויהיו ףלאדור

 , גרובנעדנַארבו ןעסקאז , ןעמהָאב ,ץניִאמ יאישנויה םהה םיאישנהו םיתרפאה
 אובלו רבכתהל ףלאדא לא וארקיו .דעומ םויב הפסאל ופסאתה ודחי םלבו

 רירוהל דחא הפ וטילחה זא , דעומה םויל אב אלו םהל ּוָּב ףלָארַא ךא . םדופב

 עסנ זא . ךייררעטסעמ ט5כערבלא שארב תוכלמ רתכ ומישיו , ואסכמ ותוא

 "דכ ןימאיו , ןייהרה תוצראב ףלָארַא םע םחלהל רבכ ליחב הזה שדחה ךלמה

 ףלאדא יכ 1 התיח ןכ ןימאה רשאכ אל ךא . וזע ונממ .רירוי תתא די תפונתב

 :אישנה ,ףלאדור ףַארנח דמע ונימיל יכ ןעי , םער תרובגב רזאנ ותארקל בציתה
 .הפקשנ השרח המחלמ הנתו:, ןייהר ירע יחרזא לכו ןעססעהמ ףארגה,ןרעייאבמ

 "לא ועדי אל המחלמ יעדוי לכו , םיצנ םילנ ןתוא .תואשהל ןייהרה  תוצרא לע

 .ןעשיו ,  יָרָמ רתוי ותרובגב חטב ףלאדא יכ ספא . -- הממור יהת יס דו ןוכנ
 .םרטב טלערבלאב המחלמ תושעל וחורב להביו , םיברה וירובג לעו וישרפ לע
 רהחצניו טכערבלא :וילע רבגתיו , ביבס םירעהמ םיִלְגְַה תּואְבַצ וילא ואב

 הכרעמב

 + ןייהר רהנ לע תיברעמה זנכשא ץראב םותטנאצרעה אוה יומאנ (*



 יאישנ לכבו ,רבד ןובנו בבל סכח . , המהלמ שיאו ליח רובג <
 -טספאפהל חיטכה .אוה יכ תאז םג ףאו :הכולמל חלצי רשא והומכ שיא ןיא זנכשא
 :תקוחב.םהל וחקל רשא תופנהו םירעה לכ לא ודי חלשי לבל .ץראה .יאישנ לכלו

 תויהבו ,:תובְר תופנו םירע לע םהלשממ תא וכפשיו םינרק הקזחב םהל וחקל ,
 ;לעבו חכ ריִבכ ;, ליח רובג שיא רוחבל ובא אל , רסיק םהילע רוחבל הכה םדיב
 / םדיִמ םתלשממ תא. ערקיו םזוע םהמ דירוי ןפ םתארימ םיבר םיִדבעו םיסכנ
 ףלט .ךולמב םא יב ץראה טוקשת אלו הָרבחה ןוכת אל יכ ואר תאז לכב ךא |
 :םימיב .םיזנכשאהכ -עורפו בבוש .םע תבושמ רוצעל ודיב זוע רשא רובגו זוזע
 / ןעמהַאב ךלמ רָאְקָאטטָא ינפמ םצראל עישומו ןגמ תויהל ונימְוב הרובגו ,םהה
 .:לקש רשא ירחאו . זנכשא .ץרא- תא  םג תשרל ףאושה . ךייררעטפעו ןרהַאמ
 .ואצמ / רסיקה רחבי םהמ רשא םילודגה םירשה לכ תנוכה תא טפשמ ינזאמב

 ואצמנ  ,.איהה תעב .זנכשא . רסיקל .תושורדה .תונוכתהו תולוגסה . לכ יב =

 גדובסבאהמ ףלאדור סאזלעב וידבעו ויסכנ +ג רו בס ב אה .תיבל ףלאדורב
 אנ--ג'ל אה | אוהו ,דאמ ומצע אל ונוהו ורשע םג , םה םיבר אל ץייוושו
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 יחי :.ורמאיו , הלודג העורת םינומגההו םיאישנה לכ ול ועירה ןב לעו , דיה
 ּךּומִּתִמ .ויפכ רוענל םפכָא תא ודיבכה נָאפלַא לעו ., <! םלועל ףלאדוה רסיקה
 ףלאדורל תוכלמ .דוה תתל ןאָמ ראקָאטטָא קר .. זנכשא ץראָב תירסיקה טבשב
 ויאישנו .פעה ישאר דחי .ףסאתהב .(נאטסכייר) ךלמה םויב אב .אלו .ּוהָזְבַ
 <ול רשא םינמאנה וירבע תא ףוסאיו ףלאדור ףא וב רֶחיו , הָבּוְלְמה תא שרחל
 תובר תונב יכ) ויתונְב יחקול םיזנכשאה יאישנ תא םג , סָאזְלעו ץייווש ץראב

 :המחלמ וב רגחיו ראקַאטטַא ךלמה לובגב אב םהה םירובג ןומהבו ,(ול ויה
 ,.(1978 ח'ל א'ה) רלעפכרַאמ. תעקב לע ּוהָחְצְנָינ תחצנ הכמ והיו וילע ודי שזו
 ריב וראשנ אל ותוכלמ תונירמ לכמו , ברח יפל ראָקָאָטְטֶא לפנ איהה המחלמב
 קַאמרעייטש ., ךייררעטסע ךא .ו ןערהַמו ןעמהַאב םא יכ נב םיואלסעצנעוו
 + םוכלט רתב .ןהב טולשל וינב ידוב ןתוא ןתיו , ףלארור יריב ולפנ , ןיארקו
 -- ךייררעטסעב גרובסבַאה ירסיק תִיב דסונ הלאה םיְרְבדה יפ לעו

 - 0 ץיראב תובירה ירבה לכב .ברעתה אל הזה רסיקה 8 46.
 המוחל הל 0 , זנכשא ץרא לע .ןגהל ודי לאל .יהתו . ולוח קלהנ אל .ןכ
 . טראהרעבע .םעו םיזנכשאה יביוא לכ םע םחלנ ודי םצועב ..זוע לדגמו הבגשנ
 - לכ תא זנכשא ץראל בשיו ,  אידנוגרוב ץראבו ןעבַאווש ץראב גרעבנעטריוומ
 . םיזנבשאהל ביטיה . הלא .לכמ .רתויו .,תֶסָמּוח דיב .היביוא . םהל .וחקל רשא
 :לולשל ץראב וטשפ םהה םימיה דע רשא םיריבאה תרע תוצירע תא וליפשהב
 וחי חטנ ךלמ טפשמ זועבו הבחרלו הכראל זנכשא ץראָב בבס אוה יכ .ללש
 ..קשעמ לודחל ונאמ רשא םישנאה לע תומ טפשמ ץורחיו ,םהה םיערמ רבח לע
 .םהיתודוצממ תודוצמ םיששו  םירשעו העשת .םהמ תימה ןעגניריהטב ., םהידי
 רכל ןייהר לבחבו ןעקנארפב . תורחא םירעב םג השע ןכו , רוסיה דע פרה

 הנשב חו .(ב'ח עיד)



 = אוה לגג רישע יכ וע ,זנכשא ץראב רפיקל ,דנַאלגנע ךלמ יִתֶא סילָאּוונרָאקמ
 \ םָנָאַפְלַא תא רוחבל וצמאתה ודוס יתמו רעירטמ ףאשיבה ךא , תורצוא לעבו
 . ררָאְליר ,ובבל בחורו םירעשב הללוהמה ותמכח ללגב ,ןעיליטסַאק ךלמ ירושעה
 - תורקי תולוגסו קתע ןוה ןתיו זנכשא ץראל תודהא םימעפ עסנ םילָאוונרָאקמ
 ץרא תא תחא םעפ ףא רקב אל סאפ ךא ; רסיקל וב ורחב רשא םיאישנהל
 ץראה יאישנ ואשנתה םהה םימיב . הכותב רסיקל אוה םג-רחבנ רשא זנכשא
 תקזחב הרשמו לשמה םהל ּובְרַיַ . םתלשממ תולובג תא וביחהיו םינומנההו
 ללש לולשל ץראב ּוטשּפ קשנה ילעב םיריבאה תדעו , םשפנ תוא לככ דיה
 םהידי םמחו םהה םיריבאה ובבותשה םויל םוימו ,  רבד םילכמו עירפמ ןיאב
 תוביתנ ידצ לע וא תוינא יפה לע תויונבה תורוצבה םהיתודוצממ , וסלפ ץראב

 תוחרא יכלוה לכ לעו םילכורהו םירחוסה לע ולפנתה = , תרא ירבוע יליבשו
 םעה ירישע םהשר תחשב וכשמ םג = , םשוכרו םֶנּוה לכו :םעיגי תא ּוזוביו
 םתבשב יכ .  םשפנ רֶפּכ קתע ןוה םהל ונתנ רשא דע םיאלכ יתבב םואיבחיו
 לע םיבשויה לכו , ץרא יטפושב וסלקתה , עלס יררהכ תורוצבה םהיתורוצמב
 רבשל ווע ורזאתיו םיזנכשאה וששואתה םימיה * תוברב ,  ומל קחשמ ןוחמ
 . תואסכ ובשי ןעלַאפטסעווב . ץראה ברקב הערה רעבלו םהה םיעשר תועורז
 \ .לעננע ףאשיבהו , םהיללעמבו םהיכרדכ םהה םירדושה תא טופשל טפשמל
 ורבחתה תובר םירע םג . רואל םקדצ יטפשמ תא איצוהל םהל רזוע היה טכערב
 ץורעל רוע ופיסוי לבל םהה םיצירעה תא שֶרָשַלּו רקעל תחא הָרְנַאַל הנייהתו
 אלה ,זנכשא ןופצב תודבכנהו תונושארה ויה ןהה םירעה . ץראה ןמ שונא
 אגיר , דנוזלָארטש , קָאטסָאר ,רַאמסיוו ; ןעמערב , קעביל , גרובמַאה : ןה
 , הזה רבדכ תושעל ורחי תירבב ואב ןייהר ירע םג , הלאכ רוחפמ ירע רועו
 דועו לעזַאב , גרובסארטש ,רעייפש , ץניָאמ / סמראוו : ויה ןהב תונושארהו
 - ץימא רשקה יהיו ןהה םירעה םע תירבב ואב םיכיסנו םיאישנ םג , תובר םירע
  ץֶבּורֶה ךשחה ןנע תא טעמ וריאה רשא רואה יביבש ויה ןהה םירעה ,דאמ
 ' םדאה תרבח  תַדְנַא הָקּתִנ זא יכ ןה ילולו , םהה ּוחבו והת ימיב ץראה לכב
 , םירבעָשמה םירכאה לרוג דוע היה תאז לכב ךא , -- תויח יצירפכ רבע לכל וצופיו
 \ םהיקשוע םהינודא דימ םתוא ליצמ ןיא = ,.רוזמל םנִד ןד ןיא , דאמ רמו ער
 ! ושע רשא תומחלמה ירי לע . -- םשאנ אל ורמא םהינעמ לכו ,םהיצצורו

 , - תואובתו , בוט לכ םיאלמ םירפכו םירצח תובר םימעפ ופרשנ , רימת םיריבאה
 \ < תורשה לּובי תחשנ רעיה ותיחו םיִדָיַצַה ידי לעו  םילנרב וסמרנ תומרשה
 . ויה םידבעהו ו לובגו 3 ילב ויה תומורתה ףסכו םיסמה , תורבעהו תולבסה
 -- טפשמ ילבו ןיד ילב םיצוצרו םישגנ , םינועמו םיִּכִמ

 . ץייווש תירב ילעבו נרובסכאה תיב 9

 , םינומגהה 'םג .םיאישנהו , זנכשאב רסיק היה אל םהה םימיב 8 8.
 8 וחקל



 8 = ו לצו 1 ש-א
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, 4 
 קר הדובע תכאלמ לכ םג המראה תדובע התיה .םיניבה ימיב 8 413. =

 ךא . םישקה םהינודא םיליצאהו םיתרפאהל םלוע ידבע ויה םהו , םירכאה ידיב
 תוצראב תובר םירע ונב רשא ןעפיוטשנעהַאה תיב.ירסיקו ןעסקָאו ירסיק ימיב
 ךותב וזחאיו םהיתובשומ תא ובזע םירפכה יבשוימ םינומה םינומהו , םתכלממ
 4 ּףוּפַב היה .רשא .(דנָאטשרעגריב) .םיהרזאה .בצמ רואל אצי זא , םירעה
 -- רורד יטפשמו הברה תויכז םהל ונק למע בורבו , םירכאה ןיבו םיתרפאה
 - רשא (עטרָאטשכייר) הכולמה ירעל : םישאר ינשל זא ודרפנ זנכשא ירע
 - ויה רשא :(עטדָאטשדנָאל) תונירמה ירעלו .,ןהילע םרטשמ תא ומש םיכלמה
 .(עפָאשיב) םינהכה ישארו םינומגהה וא (ןעטשריפדנאל) םיאישנה תלשממ תחת

 ןהיחרזאו , ץראב תורידאהו תורישעה , תוקיתעה םירעה ויה הכולמה ירע
 ויה , םינושארה ןהיבשוי . -- םלועל טומי לב בצמו דמעמ םהל דיל וצמאתה
 םידבעשמה ןומהה ינב וא,(רטכעלשעננעיצירטַאפ עיירפ) םיתרפאהו םירוחה ינב
 . םלוע ירבעל ובשחנ רשא .המדא ידבוע םג ותונוש תוכאלמ ילעב ,םהינוראל
 םיתרפאהמ םה םילפונ.אל יכ םתוארב םהה םירבעשמה וששואתה םימיה תוברב
 םה קרו םייח תואצות םהמ קר יכ ןעי , םהילע םהל תאש רתוי דועו , םיליצאהו
 ודחאתה הזבו , (עטפניצ) . תודחוימ תורבח םהל ושעיו ורדוגתיו , ץרא ינגמ
 ידיו םהידי חכבו , קזחו ץימא .רשקל ויהיו הטדאה ירבועו תובאלמה ילעב לב
 תאו  ץראה יחרזא טפשמ תא הקוחב םהל וחקל ,ףורגאה ילעב םהירימלת
 ישנא תא וצחל תובר םירעבו , םיתרפאה לככ תונידמהו םירעה ילשומ טפשמ
 שארב ..םהירי .תהת .וענכנ רשא רע םיליצאהו םיתרפאה תחפשממ ליחה
 תלחנב  תענל .ביואו רצ לכל ונתנ אלו , םהיבווא לע המחלמל ועסנ םהיפולא
 םהיפ לעו .[ זוע לדגמו.הבגשנ- המוחל םתדלומ ץראל ויהיו , םשּפָחו םתורח
 םירמזמו םירש לוקו בל יזלע תולהצמ לוק , ליגו תוחמשמ ץראה ירע לכ ומה
 , תרשאמ התיה .ץראה לכו = , תובוחרבו םיקושב ריעו ריע לכב ועמשנ
 -- הָחְמָשְו הלהֶצ

 ."תדה ישפות תותיִחָשו םיריבאה תַדָע ב ו

 , (םונגעררעטניא , ךיירנעשיווצ סַאד) םיִניִּבַה תוכלממ .4

 (1950 -- 1978 ג'ל--ר"וי א'ה תנשמ)

 ךשה ימי זנכשא יבשוי תא ומדק ,ינשה ךירדירפ תומ ירחא 8 /

 רשא םיכלמ ,זנכבשאב הכולמה אפכ לע ואשנתה רכנ ינב םיכלמ . תומלצו
 ץראה לכב ,טפשמ קרצ דע בישהלו , ץראה םעב רוצעל םדי הרצק רוצק
 שיא = , תונידמה ירע לבב רצוע ןיאו הָרִר ןיא , תוירורעשו תוערפ וללוחתה
 / םינודיזהו םינויאגה ילגרל סמרמ ויה םישלחהו םיונעה , השע ויניעב רשיה לכ
 ראונאי = דנָאלֶאהמ םלעהליוו לופנב ,  -- קדצהו טפשמה ול עורז שיא
 1256 ו"ט א'ה ררָאּכיר תא רוחבל ןלָאקמ ףָאשיכה ץמאתה , םיגירפה ברחמ
 םילאוונראקמ |
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 ,(רעייפגעפ) ןורבאה שא (9 , (עללָאה יד) תפתה (1 : םישאר השלשל היהו

 . תועיריה .לכ\ תומכתה לכ וכותב ואצי אוהה רישה . (זידָארַאּפ) ןדעה (8
 : .עבטה תמכח , (עימָאנָארטסַא) הנוכתה תמכח הנופס וב ,ץראב זא ועדונ רשא

 / םימיה ירבד , (עיגָאלָאעהט) תרה ידומל , איפוסוליפה תמכח , (עדנוקרוטַאנ)
 :(:(טפאשנעטסיווסמוהטרעטלא) .םלוע תומי- ירקחו (קיטילֶאּפ) הנידמה תמכה

 תא אוחה רישה לע ותש ץראהו םימשח יִליִא יב( וילע רַמָאְי קרצב יב דע
 אָצְמִה יכ ספא . *-- רואל- הזכ בגשנ לעפמ איצוהל ררושמהל ורזעיו םהיפכ
 םיזמורה  םיבר םירבד + (ןעירָאגעללַא) תוריח ילשמ םג אוהה ורישב ּואצִמִ
 , ונמזב קר תועודיו תויולג .ויח רשא תובר תופקשהו , ורוד ינב  תורוק לע
 םימיב תדה ידומלו איפוסוליפה .תוכילה לע תובגשנ תוריקתו םיקומע םימואנ
 יכ דע , אוהה דובכה רישב ראמ םיבר םינינע וניניעמ ומלענ ןכ לעו  ,םהה
 ויזמרו .ויתודוס תא ראבלו שרפל םיבר בל ימכה ומכ םינושארה תורודב רוע
 ילעב :לכ יִבָא יהיו , אילטיאב .םיררושמה תפש .בינ ארב אוה .-- ויתוריהו
 תרדוחה הרמחנהו החצה .הצרמנהו הקזחה .ותפשב ., ונוימה חכ זוזעב רישה
 ונבקי ויפ רשא דאמ ללוהמו .לורג ריש דוע רבח אוה ., קומע .בלו שיא ברק
 אצירטאעבל הזעה ותבהא תא רישי יב ,(ץַוַּגמְְטַא) יםישדה םייחי םשב
 לעו- , (םיהלא הזחמ םשב הנובמה) ןושארה ורישב םג היתודוא לע תרבורמה
 תפשב :ררושמה בתכ דאמ רקי רפס דוע . הזה. רישב םיבר םירבר ונבוי ודי
 רתיב םיכלמה תוכילה לע ובל תובשחמ הלג ובו , הכולמה רבד לע תיאמור
 יפב הנוכנ ןיא יכ םיתוכנו םיצרמנ םירבדב לכל היכוהו ., וירפס רתיבמ תאש
 , םיכלמה רובכ אסכמ אוה-םּורָמ םאסכ יכ םיטילחמה (עטספָאּפ) תדה יאישנ
 ריתפהלו ץראה .לע ריאהל ךלמה אוה ןנמו שמש יכ תעדל הארה ויתפש םכקבו
 הלחה ,הוה הלענהו לודגה ררושמה ימימ . -- םינמאנה וירבע לכ ויפנכ רתסב
 תועידיה לכו השעמה תשרהו המכחה רשא הפוקת , אילטיאב השרח הפוקה
 הנש .םיתאמ . איהה יבצ ץראב רובכלו יבצל הנייהתו שאר ומירה תורקיה
 * -- חצק םורמ דע התלע הרשע ששה האמבו , איהה .הפוקתה ימי ובשמנ
 , א'ה תנשב) אקרַארטעפ לודגה ררושמה אצי , הזה אלפנה ררושמה תובקעב
 תא םירה , ותיער אירול רובכל רש רשא זפב םיאלסמה וירישבו .. (187 ר"לק
 | םיקלטיאה וממותשי הזה םויה דעו ,הזוע ירהה תופעות.דע רישהו הצילמה תפש

 םהה הרמז יריש תלוזו , ונושל תוחצו וימואנ רדה דוהו ותפש ילצלצ ם םעונ לע

 ' , תיאמור הפשב םירקי םירפס הזה םכחה ררושמה דוע בתכ ,ת תיקלטיא תפשב

 קידש

 = היה ָאיִצַאקָאב רבכנה םכחה ורוד ןב . תראפתלו הלהתלו םשל םיעדונ סה םגו

 =" (8₪009016"06) םירופסה ידי לע (עכָארפשַאזארפ) תיזרפה תיקלטיא תפש יבא

 -..רשא ללכב הכרבל ורכְזי .אקרארטעפו אוהו ..איהה .הפיה הפשב בתכ רשא

 .. םיערמה תרטע ובישהו , הישנה רפַע /תַמְרַעַמ הקיתעה רוטארעטילה תא ּויַח

 .-- םדק ימיבכ התמדקל
 ימיב



 תוצוחב .תוכלשמ ויה םהיתולבנו תורהנכ ורהנ םידוהי תובבר ימרו . ץניאמ
 לכב םירפס רסיקה חלש אושל , ץֶחע ינבו תּויַח יצירפ יִנָשְל תּורָבָל הנייהתו
 םנ דיעה אושל ; םידוהיב רי חולשל שונא דוע זועי לבל עיגפמב וציו תוצראה

 תרבעב ןומהה ינב יכ ; םייקנ ימד ךופשל רוע ופיסוי לבל ץראה םעב טספאפה =
 םג םנזא תא וטה אלו ועמש אל זב זבלו ללש לולשל הצרמנה םתואתבו םנורז
 ונרבד רשא הערה הדעה ילעב םג . =- תדה אישנ  תרעגל םג רסיקה תוצמל
 ועמש אלו ,וב םלגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכב םידוהיב ןומהה ףא וחיפה ,הב
 ישאר  םתוא ומירחה רשא תומרחה לא ועש אלו , םינזורהו רפיקה תרעג

 ריעל ריעמ וכליו , ועמש אל (ןערָאטיזיווקניא) תדחה יִרְקַבְמ לא םגו / םינהכה =
 , - םהישעמ רז תושעל הנירמל הנידממו
 לא בושנו , ואלמ םימד הירי רשא תדה תאנקמ וניניע אנ בֶסָנ < 5% ,
 התיה רשא תעב . םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד רשא רוטָארעטילה =
 רישה תכאלמ התיה , םילוטאקה םינהכה יריב קר תירומלה רוטָארעטילה |
 יב ןעי : איה תאזל תישארה הבסהו , ליחה .ירובג םיריבאה ידיב קר הרמזהו =

 ישגרו , םישנה תרזע לעו (עננימ) הבהאה ישגר לע הָעָּבַטֶה םיריבאה תרבח
 השא רשא םינהכה ךא , םיבהא יריש רישל רישה חור םברקב וריעה םהה זוע
 -- הלאכ םיריש רישל ולכי אלו אוהה זעה שנרה "תא ועדי אל , םהל הרוצע
 תורימזו םירובג ירישל (1 : תוגלפ שלשל םיניבה ימיב .הגלפנ רישה .תכאלמ
 . (עגנָאזעג עשיריל) הרמז ירישל (2 . (עטפידעננערלעה + 1:000668) םיצירע
 . תונשי תודגה לע ודסונ םירובגה יריש . (ןעננוטכיד עזָאיגילער) תד .ירישלו (8
 , םשה ישנא םירובגה תומחלמ ,םיריבאה תורובג ורפסיו , תוקיתע תורופמו
 םינינע דועו םיבהא ירישו םידוד יריש םג , םהיתואלפנ ירבדו םהיתוארונ זוזע
 רש רשא ינדקומה רדנסכלא תורובג לע לודגח רישה אוה הזה ןימהמ ,הלאב

 / (ם1.61868) ויריבא תדעו לודגה לראק תולי לע לע רישה , טכערפמַאל ןהבה |
 רהבמ ,הלאכ םיבר םיריש דועו , אינאטירב ךלמ רוהטרַא תודוא לע רישה
 רשא ןעגנולעבינ רישה : םה , םהה םימיב ונכשא ץראב םירובגה יריש לכ |
 יריש יררושמ לכ ריחב , ןורדוג רישהו , םימעה יעסמ ימי ., םדק ימימ ויתואצומ |
 לכיהב היה רשא עדייוולענָאפ ןאפ רעטלַאוו = אוה , זנכשא ץראב םיבהא |
 -- םהה םימיב םיללוהמה םיררושמה תפסא: םוקמ , ןעגניריהטמ  ןאמרעה |
 ויה / םיניבה ימיב ויה רשא שמשה תחת םיררושמה לכמו םהמ םילודג םנמא |
 = תירב ילעבמ ירעיהגילא עטנַאר אוה םהב םג לודגהו . אילטיא  יררושמ |
 ינב ךא , ץנערַאלפ ריעב דלונ הזה בגשנהו םמורמה ררושמה . םיניללעביהנה |

 אצמ רשא דע ץראב דנו ענ יהיו,םריעמ והושרגיו וכרָו והוררמיו וב ורחנ .וריע |
 םיניללעביהנה ישאר השלשמ דחא אלַָאקס אללעד ןַאק לכיהב רותסמו הפחמ |
 דאמ דע אלפנהו לודגה .וריש תא עטנאד .בתכ אוהה רשה לכיהב , אילטיאב |
 חררפי אוהה רישה . (עידעמָאק עלילטָאג איד) ?םיהלא הזחמי םשב הנוכמה |
 היהו | |
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 .תעב רשא תחתו , םבל ןודזו םהיתובושממ איהה הערה הדעה ילעב תא
 םהה םימד ישנא וללוגתה , ושפנ ישקבמו ויביוא ןועְל םג םדא לכ חלסי תומה
 םה םיכילשמ יכהְּבֶד םהילע ואיצויו , םלועמ םהל ואטח אל רשא םידוהיה לע
 :.תומה ץרפ ןכ לעו , םירצונה םהמ ותשי רשא םימה תוראבבו תורהנב תומה םס
 = םכח רולב הנהו . -- הלואש תירצונה תד ינבמ םע תובבר ררויו תוצראה לכב
 . תוללוהו ןועגש ירבדב ןימאהל םדא תואובר וענתשי יכ ןָמָאי אל הזה רודכ
 , הזה רבדב םעה לכ ונימאה , תומלצו ךשח ימי , םהה םדק ימיב ךא , הלאכ
 רקש ייכ ועדי םהמ םיבר רשא טפשמה אסכ לע םיבשויהו תונידמה ירש םג
 רשא לע םידוהיב תומקנ תושעל תוצראה ימע ירי תא וקזחיו וללוהתה --רבדה
 תובר תונאות םבלמ :ואדביו הרס ופיסוה רועו ,תֶקְּבַשַמּו תומ םהילע ואיבה
 יער ושפת לעזַאב ריעב , אוהה ערה רברה ןוכנ תמא יכ שמשה יניעל חיכוהל
 תיִבָחַּב םתוא ומישיו םילבהב םורסאיו םידוהיה תא םילוטאקה ינבמ םיאנקה
 םידוהיה לכ םע איה הפרשנ יכ רע שאב התוא ותיציו היפ תא ומתסיו הלודג
 תרוסמב םואיבה רי קזוחבו םהל וזזב םינטקה םהינב תא ךא . הכותב רשא
 ונתנ םש ךא , ץינטסַאקב םג השענ הזה ארונה השעמכ ..-- םתד תירב
 הֶיָח ותד תא רימי רשא שיא לכ יכ :םייחה ךרד סג םידוהיה ינפל םירצונה
 ךלה אוה םגו , רחא םא יכ םתר תא ורימה אל םירוהיה ןומה לכמו -- היחי
 ! יבנא ידוהי* : ארוק לוקב דחי תיבה םע ףִרָשַיַנ שא וב תציו ותיבל ןכ ירחא
 .ץראב תורחא םירעב , * -- ! התומא םידוהיה תדבז יִתייַה םידוהיה תדב
 , תויפיפ ילעב לזרב ילגלנ ירי לע םירזגל םידוהיה תא םירצונה ורזג ץייווש
 הערה הברה האצי איהה ץראהמו , ברח ירי לע חבטל םתוא ועירכה וא
 ורענ גרובפַארטש ריעב טָארטסינַאמה ירש . סָאולעל םג םידוהיה לע איהה
 םֶתְרְשַמִמ םתוא וריפה םעה ינב ךא , םייקנה םירוהיה ימד תא ךופשמ םהיפכ
 ינש ופרשיו ורהמ םהו , םבבלכ םישדח םירש םהל ורחביו הזה רבדה ללגב
 ,רשא רע וטקש אלו וחנ אל זא םגו , ריעה בוחרב תחא םעפב םידוהי םיפלא
 ., רעייפש ריעב , המה ושע רשאבכ םידוהיב תושעל תורחא םירע םג ואישה
 .רובעבל טָארטסיגַאמה ירש יפ לע םידוהיה בור ופרשנ , ץניָאמו םלוא סמרָאוו
 ,ירע לכ לא חצרה אצי , ןהה םירעמ , םבהזו םפסכ תאו םהיתב תֶא םהל תחק
 - םירוהיה לע סה םג ומוקיו ובבותשיו םילוטאקה ושעגתה ןעגניריהטב . זנכשא
 "םירעה ראשבו , םידוהי םיפלא תשלש וחצרנ הדבל טרופרע ריעב . םוחצריו
 וממוקתה יונָאדה תוצרא לכבו ןעקנַארפב םג ; םהה חצר יללחל רפסמ ןיא
 / םימב םהימד תא וכפשיו , חבטל םיִרְּכַּב םורירויו לארשי ינב לע םירצונה

 : חמו , אוהה ארונה חצרהו גַרְהַה טַשָּפ ריעו ריע לכבו . םדי תא וחלש הזבבו

 =, אהטָאג , גרעבסנינָאק , יולסערב  גרעבנרינ / גרובצלַאז , גרובצריווב םג

 ..ןטאשטייד , סרעהייוו , ראבער ,ןעמילב , טָאטשנרָא , גרובציירק , ךַאנעזייא
 ועעונערייוו ,ןעזיוהסרעדנַָאז , ןעזיוהנעקנארפ , קקירבסַאמאהמ , ןעבעלסברעה

 ץניאמו
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 -- ץראה לע םימש ייח 0 ינחורה םלועב םחור תא קיבדה רובעבל =
 םימיב םייחה .יכרד לעו רוטָארעטילה לע הבר הלועפ הלעפ הרזומה םתמש
 : םשב הבוקנה הער הדע .האצי  םהה = תורוסה ילעב .תרבחמ . - םהה
 ומחלנ. רשא תע הרשע שלשה האמב . (רערירבלעסייג\ (132011806)
 הרעה ילעב ורבע . ופטש , ץראב תוערפ  וערפיו .םיניללעביהגהו םיפלעונה
 םינומה םינומה ועסנ הלפתו .הנר לוקב . זגור םואלטיו אילטיא ירע לכב איהה
 םתהל םד בוז רע םרשב תא ּושּודיו םיברקעבו םיטושב ףושתַה םָּבִג תא וכיו
 עבראה האמב .םג ורבע הלאב עשפ יבש . -- םהיעשפ רפכלו םהיתאטה הזב
 םלגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו . תוצרא ראשבו זנכשא ץראב ואוביו הרשע

 ושד םעה לכ יניעלו , םיערה םהיכרד תא בוזעל םירצונה תובל תא וריעה ,ג
 םאובב יהָיַו . םרשבב םותמ ראשנ אל יב רע םינקרבו .םיברקעב םרשב תא
 םיולש הכ םיבשוי םידוהיה יכ םתוארב תומ דע םהל הרה , טרופקנַארפ ריעל
 לולשלו םתוא רימשהלו גורהל דחי-ודסויו ,.בומ לכ םיאלמ םהיתבו םיטקשו
 ישארב אל םא םהיהלא .לא םהומכ עשפ יִרָלָי ּוצְרְתַי המב יב , םללש תא

 ורמאיו. םהה םימימתה לע הכופש .הטהב .ורעתשה םואתפו -- ?םירוהיה
 ו ברק ילכו קשנ ילבב .םשפנ.לע ורמעיו וששואתה םידוהיה ךא , םרימשהל

 , ריעה  לכַב.ןוהמתו .ןואש םקו םהיניב הטויא המחתלמ ..החקלתה  הרהמ .דעו
 לא וצר וצא ריעה יתרזא .םירצונה לבו , םילדנמה ישארמ ומיערה .םינומעפה

 ּכְה םיהצורהו , המחלמה שא תא ועיקשיו םימהולה ןיב .ולפנתיו הגרהה ,םוקמ- |
 ווצ רשא םיחרזאה לוקב ועמש אל םידוהיה ךא . דוע םחלהל ופסי אלו רוחא

 ומחליו ,םיחרזאה .םהילע ופצקיו , םתמחלמ .ילבו םֶהינזַא תא טשפתֶהל םתוא ...
 + םיתב טהלת) הָכהְל האצי ונממו , הצעומה תיבב שא תצוה יכ רע םה םג םב
 ובזעוו וסג .םירישעהו ., ברח יפל .זא ולפנ םיבר םידוהי ..ביבס ביבס םיבר
 יחרזא ירי תא רסיקה ריִּתַה זא . ללשל םשפנ םהל יהתו םשוכרו םנוה לכ תא
 םא ךא , םשוכרו םנובזע לכ . תאו. םהה םירישעה ןוה תא םהל .תחקל ריעה
 דוע ויהי םג ., םהל רשא לכ תא םהל בשוי , הנושארבב ריעה לא בושל ובאי
 םג יב אוה ןמאנ דע .הזה .רבדהו . םימי םיתנש ךלמ תמורתו סמ .לכמ םושפח
 הפגמ הצרפ םהה .םימיב . איהה המחלמו..בירב םידוהיה .וקרצ יב.עדי סיקה
 ?הרוחשה הפגמהי םשב תעדונה הפגמה איה ,אפורייא תוצרא לכב דאמ הארונ: ,

 הָמָש איהה .הפגמה .רפסמ ןיא דע היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר רשא
 םשמו .ץ (1340--1848--ה'ק 'ק א'ה .תנשמ) איזא ץראב  תומויא .תומש הלחת.
 .הנממ הבגש רשא הירק ןיאו , הבחרלו הכראל ץראב ךלהתתו אפורייאל האב. /

 םלוק רפושכ ומיריו ץראב ורבעיו . , ץמא תרכזנה הדעה ילעב רוע ופיסוה זאו
 תא םהילע 'ה אישה םהיתונועב יכ םהל דיגהלו , רסומל םעה ינב ינזא ריעהל>
 םהילעמ רוסיו .ופא ןורחמ יה םג בושי .ןועמ ןובושי םאו , אוהה ארונה תומה 3
 בישהל ₪כ ורצע אל לואש תוהְלַבּו תומה תמיא םג יכ ספא , איהה הפגמה תא 1
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 ה השעו לעפ .רשא תורקיה ל כ ןיב . -- ןהה תולודגה תואלפנה
 8 טשיבָארַא) םיאיברעה םירפסמל תתל ותלועפ םג בשחת ,  הזה

 .םינומגה ינש ומק , הזה ריבכה םכחה ירחא . - ו ץרא לכב םיבלהמ |
 .תא ביחרהל םהיפכ עיגיבו הברה םתמכתב םש םהל ושע רשא זנכשא ץראב
 .ןרָאברערַאּפב ןומגה קרעווניימ דחאה םש ,  השעמה תשרחהו המכחה לובג

 רראווגרעב ינשה םשו , ךלמה תהפשמל עדומו בורק , (1036 ו"צשת א'ר)
 תכאלמ לכו השעמה תשרח תא ץיפהל "וברה םהינשו , םייהסערליהמ
 תשרחב ,ףסכבו בהזב תושעל ול בר וירי רשא שיא לכ .זנכשא ץראב תבשחמ

 םישרח ימכח ינש יפ לע ותלועפל בוט רכש אצמ , םיפכ לעופ לכו ןבאו ץע |
 תשעמה תשרח לפ , תבשחמ תכאלמ לכ ּואַשְניַו ומָר םהימיב יכ רע ,םהה
 לכ יניעב םידבכנו םירקי סָיִשע םג ויה םהישעמכו | , ןמא ידי ישעמ לכו
 -- םעה יבידנו םירישעה לכ יניעבו םיתרפאהו םיליצאה

 םישנא וררועתה םיניבה ימיב . (8411867]8620) םיקיטסַאלָאשה 8 1.
 ומישיו ,  תרה ירומל ישרש לע םהניב חורב ל שוררלו רוקחל םיבר
 םהל ואיצמה םג , סעלעטַאטסירא דסי רשא ןויגהה יקוח תא רסומ דוסיל םהל
 !תוברב . םבל תוגה תא םהידי לע ראְבלו שרפל םיתפש יבינו םישרח םימאנ

 // תואושמל ולפנ יכ דע םהל ורחב רשא םהיכרדב וקתע םנ ורבג םימיח <

 :םירפס . -- סידק ופדרו חור וער , םילתפנ םילופלפב ונש , יהב יכבנב ּועּת
 : ךיא םמותשי ליכשמ ארוק לכ רשא םהה םיפוסוליפה תדע ושע דאמ םיבר
 . לע זע יררה תולתל , ריואב םיחרופ םילדגמ תונבל םהומכ בל ימכח ּורְּבמְתַה
 . שלשה האמב ! ןָיִאל ויהו ּובָשְו תיתמא הריקח חור םהב תַעְגַּכ רשא שיבָּבע ירוכ
 ..םורָמ דע ק טיל תא םיניוצמ םישנא ינש ולעח / םירצונה תריפסל הרשע
 | ןהכ סוטָאקס שנודו , ינָאקינימַאד ןהכ אניווקאמ סָאְמָאהט םתומשו , ּהֶצַק
 = : םישאר ינשל יהוו ּורְרְפַ  םחירחא ורהנ ובר םירימלתו , ינאקסיצניורפ

 / | .יכרדב םיכלוהה) םיטסיטָאקסלו (םָאמאהט יכרדב םיבלוהה) ו
 | ןוחְנותה , םהישרדמ יתבב דימת וקשעתה / םהה םישארה ינש . -- (סוטָאקס
 | ונממ יב , קיטסַאלָאשה חקל תא דב טספאפהו , םימיה לכ ברק ּוכְרִע , ומחל
 "שגר חור רשא םירצונה ימכה ךא . -- הזעה ותלשממל תומוצעתו זע תואצות
 תא וננוכיו , םוג ירחא הוכילשיו םיקיטסאלָאשה תרות תא וסאמ ? םב ּהססונ
 תשע הכ . -- ןוימדה חכו הצילמה ידומע לע , שפנה תוילעפתה ינרא לע םתר
 \ םימכח דועו , ארוטנעפנָאב וירחאו , םירצונה שודק  ררָאהנרעב הנושארל

 . הנורחאלו , הנולמכ הרדונתהו קיטסַאלאשה העעונתה עונ יב דע , םהומכ םיבר =
 . םיזרהו תודוסה ילעב חורה ישנא ידי לע םוקל רוע הפסי אלו הלפנ
 ,ַּח ית , םייחה תודמח לכמ רוחא ורוזנ םהה תורופה ילעב . --- (181811ע0)
 90 םבבל רצי תא עינכהל וצמאתיו , הלפת וברְה / םשפנ םוצב ּונע , רעצ
 . ,םישוחה תונונעתו ןוימרה יעותעת לכ תתומלו רלהה חוקושת לכ תא שילחהל

 [[ | .  רובעבל
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 ןב תמיו ן םימי הזה רפוסה ךיראה אל ונבל ןובארל ךא . ורודב םיתעה תורוק |
 רשא םינמאנה םיניעמה . -- 10%. ד"תת א'ר תנשב תחאו הנש םיעברא |
 ראנערג טספאפה םע ותטחלמו יששה ךירנייה ימי תודלות תא םהמ באשנ |

 םכזוהלו ץנָאטסַאקמ דלָאהטרעב םכחהל םימיה ירבד ירפס םה , יעיבשה
 הדמב טספאפהל םינפ אשנ רלֶאהטרעב יכ ספא . גרובנעפאשמ טרעּבמַאל
 אל אוה יכ , טרעבמאל םכחה ןכ אל , ךירנייה דגנ םירמ ףירבד חיטהו הזרפנ
 ירפס לכל אוה תראפת תרטע ורפסו , תמא ירבד רפָס ךא , שיאל םינפ אשנ
 םיטפשמהמ הקנ אל אוה םג םנמא , םיניבה ימיב .ובתכנ רשא תורוקה
 יכ , טספאפהו רפיקה תבירמ רבדב אוהה רורה ינהכ וטפש רשא םילקועמה
 . טספאפה תא קידצהל ויתפשב אטביו וחורל רוצעמ םש אל תורחא םימעפ
 //./ קיזחהל ומל לָסָּכ םדאה ינב ךרר הז יכ -- ףררנה רסיקה תא עישרהלו ףַרּורָה
 , לכ ןמלא אל םנמא . -- ! ףררנה תא שקבמה יה דובכ יניע תורָמְל ףֶרּורָה דיב
 / , רסיקה ןימיל רמע רשא תמא שיא אצמנ זא םגו , תמא ישנאמ רודו רוד
 ימי תודלות לע בתכ רשא ורפסבו , ךיטטילמ טרעבטא םכתה ףאשיבה אוה
 . -- ףָשָח ילב טספאפה ּוהָפְרְר םֶנִח יכ חיכוהלו ותוא קידצהל ץמאתה ךירנייה
 - םוימ םינָאדהל םימיה ירבד רפס בתכ סוקיטָאמָארג אסקַאז דבכנה רפוסה
 | ידיב תורּוסמה תּודְנַהַה תא ףיטעָה םג , 1180 מ'קהת א"ד תנש דע יוגל םתויה
 םידומל ןושל ילעב יִביִנְבּו החצו הפי תיאמור תפש תפטעמב ,איהה ץראה ינב

 ,--םהיכרר הלכשהה חָבנ רשא םישרחה תורודב םג םיכלהמ ןהל תת רובעבל

 , תירצונה היסנכהל םימיה ירבד רבח , ןושארה טניוק רידי ןעמערבמ םדא רפופה |
 / ָאסקַאּו רפוסהכ תורודה רדסב ליכשה אל םג הָלָרָע תָּפִשּו ּועָל וירבד יִכ ףאו
 / ללנב תירצונה תד ינומא ימלש יניעב אוה רקי תאז לכב = , סיקיטאמארג
 ךלמל הנשמ = , ּופרָאקמ רלֶאביוו םכחה |. -- ותנומאו ותדל הזעה ותבהא =

 תיבמ ישילשה רַארנָאק תיב קַשָמ ןבו (טָאמָאלפיר) םירבדמה שאר ,(רעטסינימ) =
 ףוסוליפ היה אוה יכ , ורוד ינב לכ יפב ראפמו חבָשמ היה , ןעפיוטשנעהַאה
 ו תיאמור , תינוי תפשב ריהמ רפופו תוחצ רבוד , ינירמ םכח , ריִבְּב
 5 ירפסו , רסיקה לכיהב (ץנערנָאפסעררָאק) םיבתכמ ךרוע יהיו ,  תיאיברעו

 ,--םרואל וכלה םיברו הָפְסָאְל ותומ ירחא ופסא םירקיה | ויבתכמוי ותמכה =
 / םיניבה ימיב המכחה תותלד לע ודקש רשא םינהכה רבחב לּנְרַהְו ןושארה |
 . ישילשה אטטא רפיקהל המכח הרומ טרעברעג םשב עדונה אלפנה שיאה היה <

 הסדגהה תמכחב םג המו , וימיב ועדונ רשא תומכחה לכב םכחמ םכח היה אוה +
 ףוסוליפ היה םג , ןהילא םיולנה םירומלה לכ םע /  אימע5הו עבטה תמכחבו
 ףיטה ףטה ,םיערמהו תומכתה לכב םיבר םירפס שעיו,םימשה תוקח ערויו לודג
 < ,םיבר םישעמ רואל איצוה , לֶא יבכוב ירטשמ לעו ץרא ירקחמ לע םירקי םירבד +
 ויתונויסנו . (רהואנעננָאז) שמשה תולעמ לצ םג םבותבו . ןמא ידי יטעמ =

 רע \ ,ורוד יניעב אלפו אלפה ויה אימעכהו קיזיפה תכאלמב (]2 םטע1מנ6800)
 תא אוה השוע ודיב רשא םימסקבו , אוה ףשכמ יכ עלב ירבד וילע ולפט יב
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 | ..  -םהיארוק לכ יניעל םהילע תפחרמה הואגהו הפונחה חור תורמל םינמאנ םירומע
 = ,םייהסרעדנַאנ טלקמ תיבב תוריזנה תורענהמ תחא (808 ָאַגְופַפ) אטיווסָארה

 < תא הללה םירקיה הירישכו , רישו הצילמב הל בר הידיו בל תמכח השא התיה .
 =. תמאה חורו רישה חור . ותרובגו ופקתו ותלודג תשרפו ןושארה אטטא תולעפמ
 = תעשר תא קרו , וקשנ הירמא לכב הנמאנ חורו הצילמה חורו , ושגפנ הירברב
 (דניקּודיוו) דניכטיוו , -- םיאורה יניעמ הָיְרַצְב המילעה , אוהה רסיקה רַצַח ירש
 םירפס השלש בתכ (סַעָטַָ) ופרָאקב םיטקידענעבה טלקמ תיבב ישארה ןהכ
 , םיפורצ וירבד לכו , םהילע ורבע רשא םיתעהו םיסקאזה תורלות םירפסמ
 ויתולמ , טכולאס ראפמה רפוסה תוביתנב ךלה םהה םירפסב . םינמאנו םיקזח
 םג ןושארה ךירנייה תודא וירופסב יכ ףאו . ותפש לע ויתפש תשראו ונושל לע
 לע םידסוימ וירופס רתי ךא , הדמה לע תובר םימעפ זירפה ןושארה אטטא
 לובג תא רובעל והוצירמה םהה םירידאה םיכלמה תורובג קר יכ , תמאה ינדא
 : --וירופס רתי ןכ אל , תמא"אלל הלהתה תַאס לע זירפהלו םינמאנה םירפופה
 תודגה לע םידסוימ םֶּבְר , ןושארה ורפסב רשא םיקיתעה םיסקאזה יטי ירבד
 תוארמכו ,ודתי וקרצ םיִנָב וירבד רתי לכ ךא ,םהילע ןעשהל לכונ אלו תויִנומדק
 תא תעדלו תירישעה האמב םיסקאוה תוחרא תא םהב תוארל םה תואבוצה
 ןהכ , גרובעזרעמ דילי (ראמטעיהט) רַאמטיר .. -- םהיתונורפח תאו םהיתונורתי
 לכו , םיסקאזה ירסיק תשמח תודלות םירפס הנמשב בתכ , ליח שיאו ישאר
 לע תפחרמ תמאה תורו , םירדהנו םירקי וחור ישגר , םינמאנו םיצרמנ וירבד
 תניבו םימכח תמכח הדכא , םיקנארפה ירסיק ימיב ..-- ובל ןויגהו ויפ ירמא לכ
 םרעומב םירדובתמה םינהכה ילולו , תוזעה תומחלמה ןואש ינפמ הרתסנ םינובנ
 רוטארעטילה לכמ ץראב ריִרש רתונ אל זא יכ ,לבתה תוכולהתב םהל ןיא רברו
 ררושמ םג .רפוסו םכח שיא ,ינשה רארנָאק רסיקה ןהכ ָאפפיוו . -- תירומלה
 רפוסה תפשו ,אוהה ליכשמה רפיקה ימי תורלות תא רפס לע הלעה , ללגהמ
 יתשעה האמה ירפוס לכמ לודגהו םכחה רפוסה . -- םיניעל ול התיה טסוללַאס
 ;נָאק ןנאמרעה םשב רימת הנוכמה , ַאגנירעוומ ןנַאמרעה ףארגה היה , הרשע
 ברו הפיה טלקמה תיבב ורדובתה רשא םיריזנהמ דחא היה אוה . סּוטקַארט
 תחקל רַמח ירוחב תוצראה לכמ ורהנ וילאו ,  יואנעבייר םשב ארקנה רשַעַה
 , ורורב םיעדמה לכ רצואו ונמזב םימכהה יבא היה אוה יכ , תעדו המכח ויפמ
 . ויתותלד לע םידקושה לכל ביטיהל ליכשהל הברמו חור רכי , בבל בוט םנ
 ,(םָאנָארטסא) םימש תוקוח עדוי ,םידומל ןושל לעב ,ראמ ללהמ ףוסוליפ היה אוה
 = תפשב ריהמ רפוס טע וטעו תוחצ רבד הרהמ ונושל ,ררושמו ץילמ , ןגנ ערוי
 ונובתבו םינוש םיערמו תומכחב רָבח םיבר םירפסו ,תיאיברעו תיאמור ,תינו

 תכאלמ ילכו (עטנעמורטשניא עשיִלַאקיזומ) הרמז ילַכ םג רואל איצוה ויפב
 תפשב בתכ רשא םימיה ירבר רפס אוה וירפס לכ ריחב . (עשינַאכעמ) תבשחמ

 תורבו תורודה רדסו רטשמב םינוש םינמז הששל ותוא קלח רשאו החצ תיאמור

 ירפוס לכ ונממ ובאש רשא ןמאנה ןיעמה היה אוהה רפסהו . תרוקב חורו תעד
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 ירבד ירפס בותכלו והשעמכ תושעל ורחתיו םהיתומש תא ונערי אל רשא
 תומכתה רשא רצעה שרוי ונב ימיבו לודנה לראק .ימיב . -- והומכ םימיה
 םימיה ירבד ירפוס םנ ומצעיו ובר , םימורמ ןוכשל  רפעמ ורענתה םיעדמהו
 תודלות תא בותכל וקל םהל ומש תחאה הקלחמה : תוקלחמ יתשל ּוקְלתִַ
 ימי ירבד תא בותכל םהינתמ ּוסְנָש הינשהו , םהימיב ויח רשא םתר ישודק
 ירפוס לכב .םהיניעב ואר וא םהינזאב ועמש רשא יפכ םינמזה תודלותו םלוע
 לע בתכ רשא ורפס ללגב (דרַאהנייִא) דרַאהנינע םש ללוהמ הינשה הקלחמה
 .--תראפתלו דובכל םימלוע ןּויַצ ול בצו ,וייה ימי תורוקו לודגה לכ תודלות
 לע תוקחתהל חילצה רשא טעמכ דחא ןיא , םימוצעהו םיברה םירפוסה לכבו
 הזה רפוסה חילצה רשאכ םתנוכתמכ תושעלו םיקיתעה םירפוסה ילגר ישרש
 יכרד ,ונושל תוכילה ,םיבר תומוקמב ויתפש בינ , לודגה לראק תודלות רפסב

 םג + ןָאטעּוס ןומדקה ךפוסה תוכולהת לכל דאמ ומדנ , ורפס תל :ירופ
 ןבו דחֶרְקַה טאל ןמאנ דידי דרַאהטיר . וירחא םיאבה םירפוסהל םיניעל היה
 ומחלנ רשא המחלמה תורוק תא םירפס העברא לע הלעה , רּבכמה טרעבליננא
 ליח שיא היה םבתוכ יכ ודיעי םהה םירפסה ,ויחאב שיא דיפחה גיוודול ינב
 תורוקה לכ תא רפסב בהכ חור ןמאנו תמא שיאכו . ינידמ םכח םג המחלמ רובגו
 אָנינער .םירובגה רהאכ ןהב אוה םג רדע רשא תומחלמה תאו ויניעב האר רשא
 םירצונה תריפס תישארמ םדאה ינב תודלות לע לודג רפס בתכ ירראבָאגנָאל ןהכ
 םינמזה ררפב תומוצע תואיגש וב ואצמנ יב ףאו /905. ה"פרת א'ד תנש דע
 התואנה הלקהו הטושפה ותפש ללגב וניניעב אוה רקי תאז לכב ,(עיגָאלַאנַארב)

 , תמאה הראמ העת ,םינושארה תורודה תודלותב ,הב םירבודמה םינינעה יפל |

 תורודה תודלותב ךא , םדוסי הורב רשא םיבר םירבד וירופס לע לופטיו
 רשא תמא רבודו ריהמ רפוככ וירבד לכב ליכשה , וילא םיבורקה םינורחאה
 שיא היה , ַאהְטֶא תיב יכלמ ימיב , -- םירשימ טופשל טפשמ ןיעו ול ןיבמ בל
 רשא , דנָארפרויל ומשּו םיררָאבָאגנַאלה ירלימ הנידמה תמכתב ןובנו םכח
 רשא דבכנה ורפסו  םינומגהה תנררמ דע ּוהָאְשניַו ולַטנ ןושארה ָאטטא רסיקה
 וב תוארל אוה שטלמ יִאְר , יןושארה אטטא רסיקה תולילעי םשב ונבקי ויפ
 דמע אוה , ותודלי ימימ סהיניב לדג רשא םיקלטיאה תונוכתו ורוד ינב יכרד
 רסומב הגררמה לפשב ודמע "שא ורוד ישנא תוחרא לכ לע ןנובתיו .הפוצכ
 אוה . -- תינרוחא םבל תא ובפה רשא תובסה ישרש לע הקחתיו . תורמו
 יבלמ לעו = , ומע ושע רשא םידסהה ללגב ָאטטא תיב יבלשל ףינחהל הברה
 ראשנ / םהה תונורפחה לכב ךא / תמא"אלל םלבניו םיצוקש ךילשה ץנאציב
 ירבד תא וירחא םיאבה םירפוסה לכ ובאש וָנממ רשא טעמכ רחאה רוקמה ורפס
 לע ארוקה בל תא וירחא ךושמי ורפס . םירצונה תריפסל תירישעה האמה ימי

 איצוה רשא ומָאְנ יכרדו ויתפש יבינ ירי לעו , וחור תוגהו םימיענה וירופכ ידי |

 לע םידסונ וירופס בורו , םירחא םירפסו .םירפוסמ םתוא לאש אלו ובלמ ךא
 םירומע



4% 

 | , טפשמ חורו תרקב תור ילבו רבד רקח 5 ו ע) סו םירופסו = =
 "תא רפסב בותכיו םיזנעצַאפ יֶאדיִזיִא ומשו םירפופה דחא ה ררפס ץראב ; |

 וכ 'ףאו = / 754, ד"יקת א"ד תנש דע 4. ע"ש א'ד תנשמ איהה ץראה תורוק =
 | תישאר תא תעדל ביִתָנ ונל ריאה תאז לכב ,הָתָחָשָנ תיאמור תפשב ורפס בתכ

 |  םק ,וינפל דחא רודב  .יוגל.םתויה םוימ םהיתורוקו םיררפסה ינבל םימיה ירבד
 : םיבר םירפס בותכיו :ָאליזועס רילי ראדיזיא םשב ןכ םג ארקנה םכח שיא
 רפס ', (רעטָאפנעבריק) תירצונה היפנכה: תובא ירפסמ (עגיצסיוא) תואצות
 .קלח רשא םידי תבחרו הלודג תרבהמ 'םג . , םיברעמה םיהטָאגהל םימיה .ירבד

 .-- םהה םימוב  וערונ רשא םיערמה לכ םילכלכמה  םירפס םירשעל התוא

 - לע םיבר םירפס בתכ ( 0 6067801118) רובבה שיא םשב הנוכמה ןהכה אדעב |

 אוהו , דנאלגנעל םימיה ירבד רפס םג | , ונמזב ועדונ רשא םיעדמהו תומכחה
 (1009) טרוט דילי רֶאנערג . -- איהה ץראה תוינומדק ירקוח לכל דמחנ רצוא
 . םרק ימיב סיקנארפה תורלות תא רפס לע הלעה , תמא רבודו חור ןמאנ שיא

 = ימיב םימיה ירבד .ירפס לככ תישארב :ימו תשש ה לָחָי אוהה רפסה /

 " האמה תירהא דע תישאר םיקנארפה תוהוק תא ר ןכ ירחאו , םיניבד

 = רבד .לכ ' ,ותדלומ ץראש םילודגה םינומגהה דחא היה הזה רפוסה . תיששה "
 : ומלענ אל וצראב ושענ רשא תושדחה לכו , וילא אבוה הנידמה יטפשמב לורנ
 ונממ רשא רחאה ןיעמה טעטכ אוה םיקנארפהל םימיה ירבד ורפסו . וינוע דגנמ

 ףא הנהו . םיגניווארעמה תיב יבלמ .תודלות תא םיאבה .תורודה ירפוס ובאש :

 םג וב .ופסונו) םינומרק םירפסו  םירפוסמ ףסאמה הזה רפפה וניניעב רקי יכ
 בתכ רשא ירפפ אוה ונממ רוע , (םינורחאה תורוד ירפוסמ םיבר םירבד

 יכ ,םיקנארפה.ץראב ונמזב 6 רשא םישעמה לכ לעו ורוד ינב תודלות לע

 -- בוכ רבד 'ץמש לכ\סהב ןיאו רקשה יִגיִסִ םיפורצ אוהה .רפסב וירבד לכ

 וחילצה אל ךא , ויתובקעב תאצל ורחתיג םיבר םירפוס ומק ראנערנ תומ ירחא
 ןהכה היה .וכרד תא זהא רשא ןושארה .והומכ תורוהט תורָמָא טשק עיבהל =

 םימש - תורלות לע םירפס השלש בתב רשא . אידנוגרוב דילי םוירָאנעדערפ

 םירפסמ קיתעח וירבד לכו , ןפיניטסוו הסיקה ימי רע םדאה .יגב תודלותו ץראז +

 רָאנערנ ירבדמ תואָצּוה אוהו יעיבר רפס רוע בתכ ןכ ירחא ., םיקיתע"'םירפוסד

 ונושל 661, א'ת א'ד תנש דע  םיתעה תורוק רפסי ישימחה ורפסבו / רכזנה
 הלכשהה הררי ורורב יכ םהירע ונתי" , םיעורפהו םישקה ויתפש יבינו הנעלנה
 = ינב תורע תא הסכ אלו , ונושל תחת תאז דחכ אל אווה םגו ,הגררמה לפשב>>

 , הָביִשְו לבתה הָנְקז רשא הער  תעב םויה םייח ונחנא* + רמאל רמאיז ורוד"

 םירשנ יפנכ לע ףועל םינורה אל ושפנו םדאה חור םג הָתַהְּכ ןכ לעו ,הב הקהז

 |. ריהמרפוס טעב ךושמלוב קה רשא ּונָּב רחא אלו , רלהה יִמּולָעַּב םדק ו

 < םיבר םינהכ דוע ומק .סּוירָטנעדערפ ירחא , יםינושארה םירפוסהכ ליאה ב6

 ףשא

 לש שרב שו. יי



 ואצי םיאמורה תועידיו םיזנכשאה תונוכת תובורעתמו , םינָאמָארה תונושל ןה
 רשא םיריבאה םג . (עיזעַאּפ עשיטנַאמָאר) םיבהא ירישו םיבגעה יריש רואל
 ץראב .תובר תואמ תונש דוע הכלהתה רשא) , זנכשא ןושל ריב רוע וקיזחה
 תוברב התוא וחכש םה םג ,(םידרָאבָאגנאלהו םיברעמה םיהטָאגה ,םיקנַארפה
 םהינתמ וסנש 8 םג .םיזנכשאה יגהנמט םיבר םיגהנמ דחי התאו ,םימיה
 םירישהו תולפתה לכ ,תטלש התושעלו לבה תוצראב תיאמור .תפש תא ריבגהל
 ,םינהכה תדוקפב תיאטור תפשב ויה ,םהיתולפת יתבב םירצונה וללפתה רשא
 (סורעלק) םינהכה רכח .שפנה תשגר תא ררועלו ריעהל תלגסמ איה יב םרמאב
 הב ובתכ , איהה הפיה הפשב ורבד ,תועידיה לכו המכחה התיה םדיב רשא
 םיקוחה ירפסו תירבה ירפס םג , םיערמהו תומכחה ירפס תאו תדה .ירפס תא
 השורד התיה תיאמור תפש יכ . איהה הפשב קר ורבָח םינירמה םיטפשמהו
 םיאטבמלו תובר 0% תנלפנה תיזנכשא ןושלמ דאמ "הברה רתי םיצפח לבל
 , חוה תוגהו בל ןויגה לכ הדי לע ףושחלו תוחצ הב רבדל חלצת אלו םינוש
 דוע התיה אל , םעה ןומה תפש לע הָאּושְנַהְו תרבֶרמה תינאָמָאר ןושל םג
 קודקד | לכ ילבו םירדסו רטשמ לכ ילב תֶכְסְכְסִמּ הָלּולְּב קר הרורב הפש
 הב ּורוה ןכ לע , םינהכה יניעב הדבכנו הרקי תיאמור תש תויהבו . = קחו
 םיבישקמה םהידימלתל םיעדמהו םידומלה לכ תא שררמה יתבבו רפסה יתבב
 םה קר יכ ןעי , םהה םימיב םידמלמהו םירומה ויה םינהכה קר יב , םלוקל
 , זנכשא ןושלב קר ורבה תוצילמהו םירישה יכ ספא . -- המכחה ישפות ויה
 ךשמב ייכ רע רישה תכאלממ טעמ טעמ וטמשנ םינהכה יכ אוה רברה תבסו
 ידיב קר יהתו .איהה הבגשנה הכאלמב הלחנו קלח דוע םהל היה אל ןמזה
 ןושל ) זנכשא ןושלב םהיריש תא ורש םהו , (רעטטיר) םיריבאה יררושמ
 םע איפוסוליפה ידומל תא וביכרה םהה םינהכה . -- םשפנ תבוהאו םהיתובא
 הבחר רשא קיטסַאלֶאשה תכאלמ הדלונ .רחי םהינשמו , תירצונה םהד ידומל

 . .רנָאלגנעבו (אידנָאמָאנ) תפרצב בר לשממ הלשמו הבסנו םימיה תוברב
 םיניבה ימיב םימיה ירבד יבתוכ . השעמה תשרח .םיעדמ .םימיה ירבר

 .תפרחנ החפשל םהידיב הכפהנ .תאזה הכאלמה ךא , םירצונה םינהכה קר ויה
 .טרפבו תבשחמ תכאלמו השעמה תשרה םג , -- תילָאהטַאקה תדה תא תרשל
 , הרמזה תכאלמו ץע יִחְתַפּ ןבא יִחְִּּפ תכאלמ , (טסנוקיוב) ןינבה תכאלמ
 - ,םתנומאו םתדל תּותְרָשְמְ ומש ןתוא םגו , םדבל םינהכה ידיב קר ויה
 תומכחה םג . -- םיִיְדַע יִרעַּב םתוא .תודעלו .תולפתה יתב תא ןהידי לע
 לכו קינאכעמה תמכחו עבטה תמכח , קיטָאמעהטַאמה תמכח םג המו םיערמהו
 .גרוה םהו , םתלחנ לבחו םינהכה תולוגס קר ויה , הילא םיולנה םירומלה

 :םיפאשיבה ומיקה רשא םישרדמה יתבו רפסה יתבב םירוענה ינבל םתוא

 . םיריזנה ינב תרבחו

 .קר ויה , םהה תורודב םינהכה ובתכ רשא םלוע ימי ירבר 8 410-

 *רפס



 = םה םגו . םהה םירפוכה תא .םתימצהב הקדצל םהל ּובְשַחִי , םבבל תמזמ
 ..= דימת קופדלו םידורמ םיינעב רעצ ייח תויחל , לבתה ייח לכמ רזנהל ררג ורדנ
 < ..ןוצר םהל  קיפהל הקזחב וצירמהלו 'ה יניעב ןח אוצמל םימש ירעש לע
 הילע ינבל םובשחיו , םירצונה ינועב דאמ ורקי , םתדל הזעה םתאנק .ללגב
 תוכילהב ץראב םיטפוש תויהל ורהביו , תרצנ תד ינומא ימלש לכמ הלוגסלו
 תרה ירחאמ םיגוסנה לכ תא רסיל , הנומאה ינטק לע םמפשמ ץורחל , תדה
 יהנומאה טפשמ* םשב עדונ אוהה טפשמה ,-- הזועמב קיזההל הילא םבישהלו
 תויקנ תושפנ תובבר ופאב ףרט םימיה תוברב דשא (טכירעג סנָאיציזיווקניא)
 : ויתועורז תא טישוה רשא ָּךלמַה היה הזה רוראה טפשמה . הלואש םדב ןדירויו

 דארנאק .-- ףנעו שרש סהל ריאשה ילבמ  דחי םדאו יוג טהלל תוטָחְלַה
 םיטפושה ויה , םינָאקינימַארה תרבח ילעב : ויערמ תוזוחאו גרובראמ רילו
 םייקנ ימד  וכפש , ןעגניריהטו ןעססעהב םתשְר תחש ושרפ רשא םינושארה
 אפרמ ןיאֶל דע םירצונה תמח םהב הרעב .רשא דע ,ּואָטֶח לאש בורל
 , םיחצרמ לעכ ומילע ועיריו וג ןמ ושרג ותרבח ינב תאו , דארנאק תא ונרהיו
 ןומהה לכ יניעב ובשחנ תאז לכב ךא . -- אוהה רוראה טפשמהל ץק ומישיו
 לצֶא טספאפה םג , היתומחלמ תא םימחולו תדה תאנק יאנקמ , שרק ישנאל
 ויה איהה .הרכחה ילעבמ םיבר םנמא , -- שארל לכל םאשניו רקיו דובכ םהל
 (ןעטָאטיזרעווינוא) םילודגה שרדמ יתב שאר ובשיו עדמ יניבמו בל ימכח םנ

 ברקב םיעדמה תוניעמ וציפיו :תונובת ךרדו המכח תוחרא םירוענה ינבל דמלל
 . -- םהיתוערז םהיתודמב םיעורפהו םיכשחה םמע ינב

 יאישנו םינהכה ישאר ורחב רשא תעב .םיניבה ימיב תומכהחה 5%
 ילכיהב םינופס ובשי זא , סהיניעב ןח אוצמלו םירסיקה ינפ רואב רואל תדה
 איהה תעב ,המכחה לא תונפ ילבמ םשפנ תוא לככ בר ןוטלש וטלשיו םתראפת
 םניעמ לכו , המכחה תותלד לע םיררובה םהיטלקמ יתבבפ םיריזנה ודקש
 =. תא דמלל וברנתה םג , הילגר ישרש לע תוקחתהלו : היכרד שפחל וקימעה
 . םונמ ואצמ םיערמהו תומכהה ידירש . .תונובת ךרד םעידוהלו תעד 'םעה ינב
 . .ירקחמ , תיאמור תפש םג ,הירק ןואשמ םיקוחרה םהה דעומ יתבב ומל טלפמו

 = , םיתבב ירפ ושע סג וחילצה , ןמא ירי ישעמ לכו השעמה תשרח , םימיה ירבד
 / לחתו הזגר רשא ןהה תורָבַע ימיב . תיאמור הפש (8 . -- .םיוג .רואל םהה
 | "| ימכה תמכה רפעל החש , (גנורעדנאוורעקלָא5) םימעה יעסמ ידי לע ץראה

 ! ,הֶזּועְו ּהָמּואְנ תוחצ הָרְבָאְו ליִלכב התחשנ חכה תריבכ תיאמור תפשו ,םדקה ימו
 ימיב םג הקיתעה המכחה רי הרבג תאז לכב ךא ; הוללחיו םיצירפ הב ואב יכ
 איללאנ , (ייררַאבמָאל) אילטיאב םיבשויה םיארפה םיזנכשאה ימע ךותב הלפנ
 = .היקוח תאו היתוצילמ יכרד תא ,םנושל תא טעמ טעמ והכש יב רע , ררפסו
 "= אלה , תושרח תונושל רתי ןהיתשמ ואיִצוה וא , תיאמור תפשב התוא ורומיו



 ינבל רפס יתב ודסי . הלל רוע ובושי יל םורוהזיו םהיניע חכונ ומש"
 .רמשמ לכמ ורמש םג . רשי יכררב םוכירדיו ., םידומל תישאר םורמליו םירוענה
 :והתב ולעי לבל םימורק .תורודמ רוע/וררש רשא םיעדמהו תומכחה ידירש תא
 8 / המכחה שָרַרַמ : יתבל םטלקמ יתב ויה םיבר תומוקמב . = ודבאיו
 רבד לכו תבשחמ .תכאלמו השעמה תשרח פג , םינוש  םיערמו .הומכח םהב |
 םשב םיערונ םהה םטלקמ יתב .. םהב יחו םדאה םתוא עדי רשא הניב תמכח
 = . --הלאכ םיבר דועו (ןעלַאפטסעווב) ןופרָאק , יואנעכייר וארלופ ןעללַאג מ"ס
 ררפנ / םינושארה סיריזנה יכררב :וכלה אלו איהה הרבחה ילעב ידי ופר יכ יהיו
 תיבה ישארו ,ידחוימ טלקמ תיבל יהיו ינגולכ טלקמ תיב תירישעה האמב טהמ ,

 . םיטקירענעבהכ םתוחרא ןוטבעי לבל רסומה ירוסאב םיריזנה תא ורפא אוהה
 רתוי םהל ויה יכ דע םינגולקה .יריזנ דאמ ומצעיו.ובה הרשע םיתשה האמבו |

 :חכ הרצע אל איהה הזעה הרבהה םג ךא , (רעטסָאלק) טלקמ יתב םיפלא ינשמ
 -םישוהה  תודמח יעותעת ינפלו םיניבה ימי  תבושמ ינפל םיבר םימי .דומע

 תובר תורבה הרשע יתשעה האמה  תירחאב ודסונ ןכ לעו , םירשב תוגונעתו
 םירעזיוהטרַאקה תרבח ןהמו ,ףקת לכב םיריזנה תרמשמ:תא ורמש רשא תורחא |

 ארקנה טלקמ תיבב התיה .התישארו ,  1084 רימתת  א'ה תנשב -ודפונ רשא
 אבה לכ , עלָאבנערג די לע רוכע .קמעב עזיירטראק וא איזוהטראק םשב
 ) רחוימ רדחב םמודו רדב תֶבָשְל וילע לטנ איהה .הרבחה תירב תרוסמב
 שודל , ורשב לע רעש תנותכ .שובלל , הרושמב םימ תותשלו רצ םחל-לוכאל
 . עשפ יבש ייחו רעצ ייח תויחלו םיברקעבו םיטושב וג תא

 .:לעטטעב) םיינעה .תרבחי החילצה ןהה תורבחה לכמ רתוי % 4 |

 תרבחה | דסימ . םירצונה תריפסל הרשע שלשה האמב הרסונ רשא :(ןעררַא
 ::ףילשה רשא , םיבר םיסכנ לעבו רישע רחוס ןב .יויסַא רילי ץנָארְפ היה איהה
 :ךליו , םיִתָלְמַה ייולְבּו תובָחְס ייולְבְּב ףלעהיו , ווג רהא ושוכרו ונוה לכ תא

 םהיכרדמ בושל ומע ינב תא ררועיו תובדג ארקיו ,  ינע שיאכ ץרא יבתרמל |
 םינומה םינומה .ובדנתה הרהמ רע . םיתחשנה םהיללעמ תא בוזעלו םיערה
 ::תאו םרשע דובכ תא ובזעיו , אוה השע רשא לככ תושעלו ויתובקעב תאצל |
 :?םיטושב םהיבג תא ושוחיו , החלפת ובריו , ומוציו ,  םהיתב תראפת רקי לב
 תא תויחהל תובדנ שקבל םיבידנ יהתפ לע ודקשיו / םד בוז דע םיברקעבו"
 - הרהמו , הרסימ םש לע םינאקסיצנארפ םשב ארקנ תאזה הרבחה ילעב ,םשפנ'
 םק איהה תעבו . תונושו תוכר תוגלפל הגלפנ 'םג תוצראה לכב הטשפ לק
 לע תארקנה תחא הרבח דוע רפייו טוקינימָאד משו ררפס ץראמ רחא שיא"
 תרטמ | ,'(עכנָאמרענידערפ) :יםע יפיטמ+ וא  יםינאקינימדָאה תרבח+ ומש

 תירכהלו ,חֶזִת לבל תורמסמב תירצונה תד תא קזחל התיה איהה הזעה הרבחה |
 רוחא  םיגוסנ וא הירבדב קפש םיליטמה לכ תאו (רעצטעק) םירפוכה לכ "

 דבאלו דימשהל ובדנתה איהה הרבחה ילעב , -- הרעשה אולמכ ףא היכררמ |
 תא | 4



 ו יש
 = תמאבו , םירצונה תריפסל תונושארה םינש תואמ עבראב רואל ואצי טספאפה

 אסכ יכ .וטילחה םהו , (תיעישתה האמב סּבְרְו םינורחאה תורודב קר םאצ
 --היבשויבו ץראב םנ טולשל ול לאכ עורזו ,רסיקה אסכ לע אוה םר טספאפה
 עוהז יהיו ראמ דאמב ומצעיו ובר רשא (עכנָאמ) םיריזנה תרבח יפ לע (9
 , תטלש תירצונה תד רשא םוקמ לכב ומצע תוברהלו וליח ביגשהל טספאפהל
 ויתועורז תא וצמאיו וידי וקזח (רעטפָאלק) םיטלקמה יתבב םיררובתמה לכ םג
 , םיניבה .ימיב תדה ידומל יפ לע (8 , -- ץרא יכלמ לכל ארונו ןוילע תויהל
 תרות: םשב  םיעדונו. םהה םימיבו ראמ םירבכנו םירקי ויה .רשא םירומל
 וטילחיו .דובכה ימורמ יפג לע טספאפה דובכ תא ומירה רשאו ,קיטסַאלֶָאשה
 . ולשָמ רפע לע ןיא יב

 ץרא , םדקה .ץראב ויה ./ םירצונה ינבמ :םינושארה םורוזנה < 7.
 ורוזנ יכ לע שָרְק ישנאל - םובשחיו הלאכ .םישנא דאמ וריקוה היבשוי רשא
 לא ילעפ לכב .תונהל םדא .אל רברמב הֶבָשַל .םייחה תודמחו רלח תואושתמ
 :ךא :/ רפסמ יתמ קר םירצונה יריזנ ויה הנושארב . -- וידי ישעמב תתושלו

 , היצ תוברעו רבדמב ורדובתיו , םינומה םינומה םהילא והפסנ םימיה תוברב
 שילה האמה ימי תירחאְב . הכב הזו הכב הז םידרופמו םירוופמ ויהיו
 ורשע תא בוזעיו / םיריזנ ייח תויהל ירצמה סוינוטנא ומשו לודג שיא בדנתה
 ודרפנו .ורזפנ םה יִכ ותוארבו , םהה םיריזנה לא רכחתיו ושוכרו ונוה תאו
 ותחגשה תחת תהא הרבהב ודהי תבְשל הָפְסֶאל םתוא ףַסֶא , םיבר תומוקמב
 סירדוב  םיתב .םהל הנב ורימלת סוימָאחאפו , שארל םהילע יהיו , ותדוקפו
 ארטסיולק םשב וארקנ .םהה םיתבה . םהייח תוחראל םירדסו רטשמ םשָיַו
 יתבב םהל ובשיו , תחא הרבחל םיריזנה ויה האלהו:זאמו , (רעטסָאלק הזמו)
 האמב , ברעמה .ץראב םג איהה הרבחה הצפנ חרזמה ץראמ , -- םטלקמ
 אילטיאב םירצונה יריזנל ןושארה תיבה תא איזרונ שיא טקירענעב דסי תיששה
 ,םהישובלט תיגבתב סיקה םהל ןתיו , ָאניזאק עטנָאמ ארקנה םוקמב הנותחתה
 ורהנ הרהמ דעו ., םהיגהנמו םהישעמ לכבו םהיהלא תדובעב ,םהייח יכרדב
 םשב םיארקנה םהה םיריזנה תרבח תרוסמב ואוביו תוצראה לכמ םיבר םישנא
 יתב םהל ונב םהה ףיריזנה . םתרבח דסימ טקירענעב םש לע םיטקידענעב
 םהל הרוצע השא תויהל + םירדנ השלש ורדיו , םיננער םירעי ךותב טלקמ
 . םּווָצי רשא לכל םהיפולא לוקב עומשלו , ינועו רעצ ייח תויחל ,םימיה לכ
 ריע לכב הירורעשו הָמָש , לבת ינפ האלמ םיהלא תמוהמ רשא םיניבה ימיב
 םהה הער ימיב , ץראה 0 עורז שיאו , םוקמ לכב ובר סמחו דוש , הנידמו
 , םירעיה תא ובטח : םירצונה ימעל עשי תורפהלו בוט תושעל םיריזנה וברה

 .םירעש האמ ואצמיו וערזיו םינגו תורשל םוכפהיו תולוצמ ןְיְו תוצְּבַה תא ּומתַמ
 ידי תרגתב םהיראוצ לע ופררנ רשא םיללמואה לכ תא וריתסה םטלקמ יתבכ
 לושכמו םהינפ לע םהיכרד תא וזיכוה , םעשפ םמע ינבל וריגה , םהיקשוע



 דהא לכל היה , םתדע ינבמ אוה םג יכ רמאתיו םנוירשו םעבוכב , סקשנ ילבב |
 רועו ותחפשמ םשו ומש ,ובְצַמ תומר למס םיהתפמ וילע רשא םָתִח םהמ
 -- הלאכ םינמאנ תותוא
 ישנאו תדה ישפות סינהכה ויה םיניבה- ימיב המכחה ישפות 8 06.2 = =
 4% םיכלוהה םעה יכ ,ןוטלש ךלמ ירבדכ םיעמשנ ויה םהירבד רשא חורה
 -- ןוילע תעד םיעדויה % ינבל םתוא ובשח םג ,םיכלמ דוככ :םהל ןתנ
 , ? הכול תוכילהו הנידמה תוגהנהב םג ץרא יכלטל הוצמו :דיִָנ היח טספאפה
 םהיתואסכו  ,ורקיב ץופחי רשא לכל םֶּתִתְל וידיב :רודַכְכ ויה -םירסיקה ירָתְכ
 םיונב דובכ ילכיהב םיכלמ בשומ ובשי םיפאשיבה ,-- ונואגו 1תואג ילגרל םודה
 , םרו בר טילש היה דחא לכו , הדמחה תויכשו ראפ לכב םיפלעמו תויפלתל
 ביִצָה םימיה תוברב ךא , -- רבד םילכמו הפ הצופ ןיאב השע ץפח רשא לכו
 . רוסתו ךולה ךלה םהירי חכו , םדובכ לד יכ דע םתלשממל תולובג טספַאפה

 בוטכ םיפאשיב םיקהל ךלמו ךלמ לכ רי 'לֶאל היה הנושארב רשא תהת יב
 ךלמ לכ ועונ אל ל ורבל ול-הזה חכה תא טספאפה חקל ,םהיניעב רשיכו
 לא םירסו ודי תחת םיענכנ םיפאשיבה ויה ןכ לעו = , הזה רבדכ תושעל
 - קר טאל טאל ואבוה , ןידו תד ינינעב םיטפשמהו םיקחה ישאר , == ותעמשמ
 םג , תומדאו םיבר םיסכנ -- אמורב רשא לורגה וניד תיבו טספאפה סכ ינפל
 תוזְחא ויהיו םיפאשיבה ידימ והקְל ., םילודנ  תולפת .יתבו םיבר טלקמ יתב
 ,ורצואל בר ףסכ תתל ץחלנ שאר ןהכ לכו ףאשיב לכ -- ותלחנ לבחו טספאפה
 םג . -- ויח ויתפש אצומ לעו ול םירבעשמ ויה ןטק דעו לודגמל םינהכה לכו
 חוקפל תונידמה ירע לכב (ןעטַאגעל) ומוקמ םיִאְלָמַמַה םילודג םירש דימת החלש
 םֶרָסא רשא ויתובע תאו ויתורסומ תא וקתני לבל חורה ישנאו םינהכה לע ןיע
 רשאכו ,הָלְּבְנִמ יתלב הלשממ טספאפה תלשממ התיה ןכ יכ הנה . -- ןהב
 לכו םיבלמה םגו םימעה לכ ופסי ןכ , זוע יררהל תולע ליפעהלו רבגתהל הפס
 שיא לכו הזעה ותלשממ תא הימודב לובסלו תאשלו םהיפ ץופקל ץראה ירש
 תרה אנושו ביואל בשחנ :, ויטפשמו ויקח לע ןנולתהלו הפ תוצפל ועונ רשא <
 טָהלל םער יִּזיִזַח השלשב שּומָח היה טספאפה יכ . ךַשח םוי ודיב היה ןוכנו |
ּ , / 
 ליִשַה רשא םרָתה היה , ןושארה םערה ! דחי םדאו יוג / םרח םתוכהלו וירצ <
| 

 םַע תוצראו תּופָנ םירחה רשא םרחה אוח יינשה + (חְפ) םיטרפ םישנא לע |
 םיוגו םיבר םימע לע הרי רשא םרחה אוה ישילשהו , (]מ6076101) ןהיבשוי |

 השלש . -- ריקב ןיתשמ םהל ריאשה יתלבלו דבאלו רימשהלו גורהל םימוצע
 דע , ירירמ בטקו רבָר לכמו ףרט יררהמ םיארונו םירואנ ויה םהח םימער יזיזח \
 השלש לע . טספאפה ילגר תחת וענכיו םהמ ודרח םירידאה םירטיקה םג יב
 לע םיטפשמהו םיקחה תפקָא.(1 :סה אלה ,ודי סָצעו טפפאפה חכ ןוכנהיה םירבד |
 תרבד יפל רשא) ,ןעלַאטערקעד שירָאדיזיא םשב םיארקנה טספאפה תלשממ רבד /
 טספאפה ץיכ (ב'ח ע"ד) 'צ |
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 רז שיא שפחתי לבלו ! םיריבאה תרבָח לה הש רשא רתיחה התיה ּת



= 

 7 "' .םירבעשמי וא יםיריעצז םשב .םילבקמהו (ןררעהסנהעל) ?םיריראי םשב וארקנ
 < םיבר םיסכנ רשא םירישעהו םירשה םג ושע םיכלמה השעמכו (רעננָאמסנהעל)
 לוכאל םוטילשיו , חכ ירובנו ליח ישנאל םהיסכנמ קלח םה םג ונתיו םהל
 םידבעשמ תויהל םהילע ולטנ ךא ,ףסכ ןיא םנֶח םהייח ימי לכ תורשה תואובתמ
 תא ונתנ םינומגההו םינהכה ישאר םג ,אוצמ תע לכב םנימיל דומעלו םהל
 םהיתולפת יתב לע ויהי רובעבל (רעטטיר) םיריבאה תדעל םהיתולחנ תזָחא
 הלאה םירבדה יפ לע . אבצה תדובע תא םהיתהת ודבעי רובעבלו , הרתסל
 , םיריעצה לא םירידאה ,םיניבה ימי לכ הקזח הקותרב םדאה ינב ּוקָתַר
 לכב ועישוה והער תא שיאו , ורוזעי ויחא תא שיא , םירידאה לא םיריעצהז
 תוזְחא לע םיבשויה םירשה וזְעונ םימיה תוברב ךא . -- םדי הגישה רשא
 תרותב קר ךלמה םהל ןתנ רשא ןהה תוזוחאה תא הקזחב םהל וחקיו , םיבלמה
 םיכלמהו , םהירחא םהינבל םג ןוליחניו , םלוע ןינק רתב ןהב וקיזחיו , רפה
 םהה םירשה ורישעיו ולדג הזה רבדבו , םהיפמ םעלב תא איצוהל חכ ורצע אל
 .םינזורהו םיכלמה תא םפקתבו םרשעב תורחתהל ולכי יכ דע ראמ דאמב ומצעיו
 תורשה תא אלמ ףסכב םדימ רוכשל םהיריעצ תא םהה םירידאה וצחל ןכ ירחאו
 תויהל וצחלנ ,ףסכ םהל ןיא רשאו , ףככ ןיא םנח הנושארב םהל ונתנ רשא
 - תא רוצקלו םשירח תא שחל םג | ל5ִָּמ רשעמ םהל תתלו םלוע ירבעל םהל
 . ורמעתה זא ינמ . ףסכ ןיא הדשבו תיבב הדובע לכב םתוא רובעלו םריצק
 ובשחנו , ךרפב םודיבעיו , םֶהיִתִויִנַּב וררינ , םהירבעב םיליצאהו םיתרפאה
 . -- םפסכ תנקמ תומהבכ םהיניעב

 : תונלפ שלשל הלעמה ישנא םדאה ינב ונלפנ םיניבה ימיב <
 הנקמ ישועו הדובע תכאלמ ילעבל (ג .המכחה ישפותל (ב ,המחלמ ישנאל (א
 םהידבעו םתירב ילעב םע םיִריבָאהו םיתרפא ויה המחלמה ישנא (1 , ןינקו
 וא , שַחִיַה יִמָר םא יכ ובשהָנ אל םיריבאה לַהְקְּב , המחלמב רודעל םיעדויה

 לכ יניעל והיכוה רשאו ךלמה .לכיהב .םיסירס ויה. םהירוענב רשא ליחה ישנא
 ץרא יביואב המחלמ תושעל התיה םיריבאה תרטמ . םב הססונ הָרובג חור יכ
 , .םַתְלַהְל , םינושארה םימיב םילודגה םירובגה םשכ םש םהל .תושעלו םתְרְלומ
 , הישפות לכלו םֶהָהֶל וע לַדְִמ תויהל ,ןולָקַּב םֶרּובְכ ּוריִמַה רשא םתּוצְמ ישנאב
 שפנה יזע תא סוחלל חּכ .םהב ןיא רשא תונידעה םישנה דעב ןגמו הסהמ םנ
 ןימ תראפת תא דאמ ובשח םינאמרעגה ., -- ןדובכ תא ללחל הואת םיואתמה
 \, .ןהל תויהל ּורְכִכְהִה םיריבאה , םהיניעב  תורובכ םישנה ויה ןכ לעו , םראה
 | .ןּנְל םהיריש תָיָמֶה.תֶאָו .םהיתורונכ . ירתימ תא וננוכ םיררושמהו , םירבעל
 טישנ תבהא התיה .יִכ דע .--.התדמח . סענ תעפי\ הבהאה ימענמ תא ררושלו
 לכב . םיניבה ימי לכב םיררושמה יריש\לכבו םיריבאה תולילע לכב היחה חור
 ַחּכ תא תוארהל םולשב המחלמ תושעלו קחשל םיריבאה יריחב וטק רשא תע
 ,איהה המהלמב חֶצְנְמַהְל ּהתְרוּת תא םיבידנ תונבמ תהא המלע השיגה , םהורי



 יריב ולפנ וירוענ דירי ךירדירפ םג אוהו , םיכרד העבשב וסנ םרתיו , האלפנ
 סהילעמ םהישאר תא רסיו לעפאענל םאיביו , םירגב רגב יפ לע ּושזנָאמ לראק
 לכ םג! ובאב ודועב רסיקה תיבמ הזה ןורתאה רצנה ףטקנ הכ .-- ברתב ||
 הפיהו רובגה איצנע ךלמה ! תוהלב ןמ ומת ופס ןעפיוטשנעהַאה תיב יאצאצ |
 ושזנאמ לרַאק ריב ולפנ רערפנַאמ ינב ,אנגָאְלֶאבב םירוסאה תיבב תמ ,םינבב |
 הטערגְרַאמ :לּכ ךֶסִחַמּו הער רָצַעַמ םש ותמ יכ דע םהייח תא יבשה רובב תמציו "

 הלבְס , בבושה טכערבלַאל השאל התיה רשא ינשה ךירדירפ רסיקה תב +
 סעב םג .הסיעביו הב רַמַעְתִה הלעב יכ ו הייחב הָצְק יכ דע תומוצע תואלת =
 סנתו טאלב הקמחתה איה . ץ תומה ירחפב ּהָריִחְפִ הנורחאלו [ םימיה לב |

| 
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 הקבַח , סּונָל הלגר ףכ הָתְסַנ םרטבו , אוהה ץירעהו בבושה תיבמ ליל תבשחב
 דחא תא ָהיִנָשְב הָבְשְנ הארונ תבצעו קימע בָאְּבִמּו , הירלי ינש תא היתועורזב
 םשב ַהָנְכִיַו וייח ימי לכ אַיְהה הכישנה םשר ויה לע ראשנ יכ רע ָהיִדְלִמ
 לכ לע ותרב ע. םימכ ּושזנַאמ לראק ךפש , ןירארנָאק תֶלָּפַמ ירחא . -- יָךּושְני <
 ודי בישה אלו / חבטל םנְתִנ .םמירחַה : אוהה רקיה רפיקהב רוע םיקבדה '

 לבל ,ָאדיצֶארפמ ןַאהֶאי ומשו םיניללעביהנה תדעמ דחא עבשנ זא . עלְּבִמ
 .ומק ויפ לעו . וע ןואנ תאו לראק עורז תא רבשי רשא רע טוקשי לבלו חוני
 ןתַנ ןכ ירחאו , םּוחְצְרִיו אוהה יאַב רשא םיתפרצה תואבצ לע איליציס יחרזא
 תא תחקל ,לראק למ לבו , רערפנַאמ ןתח ןַעיִנָאנְראמ רעטעפ ריב איליציס
 .תומחלפה לכב וילע ורבגתה םינָאיליציסה יכ , לעמ ראשנ רעטעפ דיט אוהה יאה
 יאּב ךלט רשא ןושארה ךלמה היה רעטעפ ןב ךיררירפ . םהב םחלנ רשא
 . תדחויט הכלממל איליציס התיה האלהו זאמו , איליציס

 .םינִבה ימי יטפשמ
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 יואצי , םיניבה ימי ינפוא .לכ ובס םהיפ לע רשא םיטפשמה 8 4. |
 ינב לכ ויח םהיפ לעו ,  םינושארה םימיב םיאמורהו םינָאמרעגה יקח רוקממ |
 םיטפשמה . ובְצִמּו וָמַעָמ יפכ שיא שיא םירבעשמה םג םיִרּוחַה ינב , םדאה |
 יכ .(76₪6818086מ) תוסיראה טפשמ םשב םירפוסה וללכ םהה םיכסכוסמה |
 הקלחמה : תוקלחמ שלשל המראה הקלחנ , םיאמורה תוצרא ודכלנ רשא ירחא |
 ישנאו וירשל לבחב קָלָה הינשה תא * , םלוע תזוחאל רסיקה ול הקל תחאה |

 הקלחמהו  המחלמ הנארקה רשא תע לכב וימחול תא םוחלל םָבְבּוחְיַ 1אָבְצ
 רימצה ןעמלו . הכולמה רצואל סמ ונתי] ץראה יחרזא ידיב הראשנ תישילשה |
 הרש תוזוחא םירסיקה םהל ונתנ ? הכלה אסכ לא םיתרפאהו םיִרּוחַה ינב תא |
 הלאכ תונתמ ינתונ , םהייח ימי לכ ןירפמ לוכאל םוטילשיו םתלחנ לבחמ םנ |

 וארקנ



 וו יו כד 1 = יד
 ב ה ה

 לק
 ןתונו ותעמשמל רס יהי רשא ךלמ ןהילע ךילמהל וא ושפנ תואכ ןהילע ךולמלו
 -, ךירדירפ רסיקה ינב רערפנַאמו יעיברה רָארְנָאק ול וממוקתי לבלו ,סמ ול
 לא דַארנָאק בצעתיו . ףנע דע ישְרשמ םתוא טהלל םרחה טהל תא םב ליִטָה
 ליתה רובג ויהא דערפנַאמ ךא , וימולע ימיב תמיו תאזה הערה ללגב ובל
 (םינעצַארַאסה) םילאעמשיה ירובגו םיזנכשאה ירובג ויתואבצ שארב בציתה
 רוה תא םהילע לבקל .הירע בור תא ץיִרָמַה יב רע הנותחתה אילטיאב םֶחָליו
 .תוארכו . טספאפה תופנל רוחא גיפהל וצחלנ םיפלעוגה תואבצו , ותוכלמ
 תבצע , ראמ הלורג העְר ול ערה ,הנוילעה לע רַעְרפנָאמ רי יִּכ ץנעצַאנניא
 ראסכ לע .ובשי רשא םיטספאפה ךא . תמיו שלחיו שנָאְיו ובל ורְבש הנָאדו
 עורקל ץמאתה יעיברה ןָאבְרוא טספאפה . ויתובקעב ואציו ויכרדב וזהא וירחא
 הנורחאלו , ןעפיוטשנעהַאה ינב זנכשא ירסיקמ איִליציִס תאו לעּפַאְעִנ תא
 המתלמ שיא ( \חןס) ושזנא לרָאק תא ןהה תוצראה לע ָךְלְמִיַו ודיב וצפח חילצה
 רערפנָאמ ךא . תפרצ ךלמ יעישתה גיוודול יִחֶא / ץירעו בל ריבא , ליח רובגו
 עוגנל ּונָתָנ אלו ּושזְנַא לראק א ינפ לע וברח טהל תֶא ףיִעָה ליכשמה רובגה
 לבב דערפנאמ לפנ לשכ םיריבכ אל םימי ירחא יכ ספא . איהה ויתובא תלחנב

 . םיקלטיאה יחרזא וב ודגב טנעווענעב תמחלמב יכ / ויתולובחת לכבו ותרובג
 תא קימעה , וחצנ דבא יכ ותוארבו , תחצנ הכמ והכיו לראק די וילע זעתו
 תומ תמיו ללח לפנ רשא דע ורימ וברח חינה אלו ,המחלמה יקמעמב ושפנ

 ינבאמ ןבא םירה דתא לכו ,רכק ול ובצח וליח ישנא . המחלמב םירובג |
 | == = ןורכז תָבָצַמְל םינבא לג ורבק לע ושעיו הרשה

 לעפאענ , םיניללעביהנה תועורז ורבשנ , דערפנָאמ תומ ירחא 8% 4
 תא גורהיו םיארונ םיטפש ןהב שעיו ץירעהו רזכאה לראק ידיב ולפנ איליציסו
 םמירחה וא םירוסאה תיבב םֶרְתָא םג , ןעפיוטשנעהַאה תיב זועמב םיקיזחמה
 . םיפלעוגהו םיתפרצה תואבצל קלח םשוכרו םנוה תאו , הרזג ץראל םשרגיו
 הקָצְל יעיברה דָארנָאק ןב ןירארנָאק לא םיִרִצ וחלש ןהה תוצראה יחרזאו
 היה יכ ףא ןידָארנָאקו . םהל רוזעלו אובל וינפ תא תולחלו םהיתוקוצמ וינפל
 רֶהָמִיַו ,ויתובא לככ המחלמ שיאו ַחּכ ץימאו בבל םכִח היה ,םימיל ריעצ רוע
 ןערַאבמ ךיררירפ תא ומַע חקיו , המחלמל אוהה סמורהו ץֶמה לע תאצל ץֶלָתי
 ירעשב אוביו זנכשא ץראמ עסיו , םינמאנה וידבעמ רפסמ יתמּו וירוענ רידו
 ףכ הכרֶד רשא םוקמ לכבו , ותשקבו וברחב ויתובא תלחנ תא תשרל אילטיא
 אילטיא תא רובעיו , ךלמ תעורת םיניללעביהגה ותארקל ּועיִרה , וב ולגר

 רשא לכבו ,והשרניו טספאפה לע ורי ועו ,חֶצַנִמ רובנכ הנוכיתהו הנוילעה
 ךא .  שּורל רָפְעְּכ םֶמּושַלּו וינפמ ויִאנָשִמ ץיפהל ונימיל החלצהה הרמע הנפ
 - אלו אילטיאב האלה ףוטשל םימכ זַחָּפ אוה יכ ! חפב הזה רובגה לפנ תאז לכב
 , תבלל וזפָחב יהיו . ותכילה ךררב ויביוא ואיבחֶה רשא בֶרָאַמַהְמ רהזהל עדי

 הכט וליח ישנא תא וכיו םואתפ וילע ולפנתיו םֶבָרִאַמִמ ותמהלמ ישנא ּוחיִגַה
 האלפנ

 ד
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 םיפלעוגה ןיב אילטיא ץראב המחלמה שא הרעב הכו הכ ןיבו 8

 , (ךירדירפ רפיקה תירב  ילעב) םיניללעביהגה ןיבו (טספאפה תירב ילעב)
 םישעמ ושע , ַּופנ רּודָּכ חָּתְרַי סָמְרּו טָהְלִּת םילחג םשפנ רשא םיקלטיאהו
 < , החפשמב המחלנ ההפשמ ., םיחצרמו םיצירע םירזבאכ םמרח ישנאב םיארונ

 , םילדו םיעוש , םיינעו םירישע , םינקזו םירענ , הנידמב הנירמו ריעב ריע
 תולילע ללוע , םיניללעביהגה יתרפא ריְִנ ַאנילעצע ! יקנייא ,המחלמ ושע םלָּב
 ועמשנ אל רשא חְצרַו ץירע ישעמ שעיו , ותמחלמ ילעב םיפלעוגה ירעל הַצְר
 םירוסאה תיבל ךלשה הנורחאל יכ דע , םיוגה לכבו ץראה לכב םהומכ וארנ אלו
 לכב הנתו ,ובבל תעשרו ונודז יפכ םיטפש וב ושענ םשו דנָאליַאמ ריעב
 תובברמ ובל לפנ אל |. ךירדירפ רפיקה ידי ופר אל ןהה תולודגה .תומחלמה
 , ויממוקתמו ויביר ישנאל בורְכ יכ אוה ךופהנו וילע ותש ביבס רשא ויאנשמ
 ָאיצנע לופנב ךא . הרובגו ץֶמא דוע ףיסוה ןכו ובבל תא ץמָאלו קזחל הברה ןכ
 ותימציו (8 10630ז) ם'זענגָאלָאבה ידיב היבשב םינבב הפיהו רובגה ונב

 וריִּבמ םג וב דוגְבְבּו , (הנש םירשע ןב זא היה יב) וימולע ייח תא רובב

 רפעל ההש , ובל רבשנ זא , ותוצמ ישנאל רי ןתיו ַאעניוומ רעטעפ ןמאנה
 ותויהב בוהאה ונב רערפנַאמ תועורזב תמיו עוגיו / וכלהנ לצּכ וירוציו ושפנ
 הזה רכיקה . -- הנותחתה אילטיאב היה ותומ םוקמו , הנש ששו םישמח ןב
 העושי תוניעמ ועקבנ ושפנ יתבב , הלילע ברו םילעפ בר , רורה תפומ היה

 תוקרצ , ּושְנְפִ ובבל ירדחב הרובגו המכח , בר םע תויחהל םייה םימ ובוזוו
 רקי םג התיה ןכ ,התדמֶח רה תעפיו תיוג תראפתכו ,ּוקָשְנ יבְחְּב ועְ
 גתמב ובבל קשַח תא םולְבְל עדי אל יכ ספא ,הרהָז ויו הנידעה ושפנ תראפת
 םיגהנמה תא ּורַפַיַו תדה תורדג תא וצרֶכ םישפחה ויִעָדּו רורדה חור םג , ןסרו
 תוערהו תונומאה לכל ביִעְלָמ יהיו , םישודק םירבדל ןומהה יניעב ובשחנ רשא
 יעותעתל דַמָצְנ רוצעמ ילבמ . םהה תורורב ץראב םיכלהמ םהל ויה רשא
 םינינעה לכב קפש ליטה הדָעו להק ינפלו ,לבתה תוגונעתו םישוחה תדמח
 לע -- םימיה לכ םיפעסה יתש לע ַחֶסּפ יהיו , םדוסי ןומהה תנומא חורב רשא

 שפנה יזע תַרעַּב , *ןדָעהְו תֶפתַהְי ותרבחמב יטנָאד םמורמה ררושמה והגיצי ןכ

 , ץראהו םימשה יִהְלֶא תוכילהב םיפעסה יתש לע חוספל סב םשפנ הָלְפַע רשא
 הבכת אלו רקות שא , תבהלש שא םוהתב ןוכשל אוה םג שָנָעָי םהומכו
 .-- םירוד רודל

 ןיררירפ תמ יכ (* יעיברה ץנעצַָאנניא טספאפה עומשכ יהיו 8 5.
 בשיו ןָאיִל ריע תא בוזעיו רהמיו , ראמ הלודג החמש חמשיו , ומרח שיא
 םודה םירסיקה דובכ אסכ תא םושל ובשחב םשאו רובעיו וחור ףַלִח זא . האמור
 זנכשא ירסיק דימ איליציסו לעפאענ תא עורקל והשעמ תישאר יהתו ..וילנרל

 ךולמלו
 4םנגמו םרזע יהיו םידוהיל ןביטיה רשא םיטספאפהמ דתא תיה יעיברה ץנעצאנניא (*



 ב יריב .בו*ו יש שופ רב > כ

 -לטיו
 ה לא רבחתיו ,ותיב ב תאו ותוא ל ַח זיִזִח תא תינש וילע
 = וחיר תא דאמ שיאבה םג , םייחה ץראמ ושרשלו ריקה תא תיִמצַהְל םִעַרז יהיו
 = תירצונה תדב ביִעְלַמ אוה יכ המשא ןוָע וילע ואישהב ץראה ימע לכ יניעב

 < טספאפה לא בשיו תחלצב ורי ןַמָט אל רסיקה םג יכ ףאו ,הישורק לכב עתעַתְמּו

 טספאפה תא עישרהל הוע המָחְב םירפס בותכיו , וילע לָּפִמ רשא ותפרח תא
 טספאפה רי המר תאז לכב ; וילע אָרְּב רשא תומשאה לכמ ושפנ תא קירצהלו
 , ודובכ רקי תאו רפיקה רוה תא לבנל ול הלשמ ועורזו

 וא ,הנש םיעשת ןב תמיו טספַאפה לע רשב לכ ץק אובכ יהיו % 0.
 ץֶחַמ תא תּואָּפְרְל ול הרות הקרצ שמשו , םיננעה לכ וצופנ יכ ריקה ןימאה
 לע .בַשָי רשא יעיברה ץנעצַאניא יב , התיה  ןכ המד רשאכ אל ךא , ויתוכמ
 וייח תא ררמיו םירורמב ועיבשהל רוע ףיסוה , יעישתה רַאגערג טספאפה אסכ
 שרודו רסיקהל ןמאנ דירי םינפל היה ץנעצֶאנניא יכ םנמא ףאו , הנופה ילב
 םג וילע הָחָנ , יעישתה רַאנערג טספאפה אסכ לע ותבשב ךא ,ותבוטו ומולש
 יכ יהיו .האנש תילכת והאנשיו,והומכ רפיקה תא ןיוע יהיו אוהה טספאפה חור
 ,הב בשיו ןָאיל ריעל וימעפ תא םריו , אמורב הער וילע שורחל רסיקה תא אָרָי
 יכ ודוס תא םהל לָגְיו םינומגהה לכ תאו םינהכה ישאר לכ תא וילא ףוסאיו
 , םייחה רפסמ ומש תא תּוחַמלְו ורימשהל ובבל תא שי יכו רסיקהמ ושפנ העקנ
 .-- םידי ולָעָפְלּו קרצ ול ונתיו , ןושש תעורת ּועיִרַה םינומגההו םינהכה לכו
 טספַאפה וילע םיִעְרַה ,ויָתִוקְַטְצִה לכ לאו רסיקה ירבד לכ לא תונפ ילבמ הנהו
 ורזנ רסוה , ותראפת תרטע ויתושארמ ררי יכ רמא רזגיו ,ארונה ומרחנפער תא
 דבָכמ ובבל רתָפְבְו , ותרב שָחְּב , וחישמ תא ףרַח רשא ןועב רְתַּכ רוה םֶרּוהְ
 אוה תרה טפשמ יפ לע יכ ץראה לכב לוק ריבעה םג .. דמחמ תד תא אוה
 לעו ..ותוא רובעל ךיררירפל ועבשנ רשא העובשהמ םיזנכשאה לכ תא ריתַמ
 ליִטָי יב םדיחפיו ונואג לוקב םיערה , ותוא םיבהואו וב םיקבדה םישנאה לכ
 המחלמ םעפה רוע החקלתה הזה רבדה ללגב , -- םרחה טהל תא םהילע םג
 הרגח תחאה : תוגלפ יתשל וגלפנ תוצראה יִמַע לכו , רסיקה תוצרא לכב המויא
 < תינשהו , ואסכמ רסיקה תא רירוהלו טספַאָּפה תומחלמ תא םוחלל הינתמ זַעְב
 < הנתו,הצרא ושאר תורעשמ ל1ּפּת לבל רסיקה תומהלמ תא םוחלל היתועורז הצמָא
 = רפיק הל המיקה התְקזִחְבּו , הרי תא טספאפה תגלפמ הזיעה זנכשא ץראב
 = רַצָע אל הזה שרחה רסיקה ךא . ןעגניריהטמ עפסַאר ךירנייה אוה אלה , רתא

 פא ריע רי לעו , ךירדירפ רסיקה ןב רובגה דָארנָאק ינפל המחלמב רומעל
 הרש ימורמ לע ללח לפנ אוהו /  והובזעיו וב ודגב ויבהוא לכ ו רק הערנְנ
 םשיו ,דנָאלַאהמ םלעהליוו םשב ערונה םימיל ריעצה ףארגה אשנתה זאו לטק
 ךא ,ויתועורז וצמאיו ויריב וכמת טספַאפה תנלפמ ילעבו ,ושארב הכולמ רתכ
 . והורזעיו דארנאק ירחא וטנ םעה יאישנ בורו הכולמה ירע

 ןיבו



 . אטח רשא ןע וב אצמיו שפחיו , ה הופה 1 תאפמ הזה ליבשמה רסיקת |
 המחלמ תושעל השודקה ץראל וימעפ תא םירה אלו ויתפש אצומ תא ללח יכ
 - .ירחאו , בלצה עסמ תא עוסנל בדנתה הזה רסיקה יכ . םירצונה יביואב המקנז

 = הֶדַעְל טספאפה יניעב התיה תאזו , ותחטבה תא רמש אלו ותמזמ לע םחנ ןכ
 . ללגבו . ווָוְנ ירחא ךילשה םירצונה תד תאו , םילאעמשיה תדב אוה רחוב יב
 ,-- םרֶמה ץֶח תא יעישתה רָאגערג טספאפה וב ,הָרָי איהה הלודגה האטחה |
 = ריּתַה םרטב בלצה יעפונ שארב השודקה ץראל רסיקה עוסנב תינשה הנשבו |

 רוצו ףננ ינבא םשיו ,ּוָּפַא תורחל טספַאפה דוע ףיסוה , מְרַת תא טספאפה ול <
 וברח רוצ בישה ףא וניטי רוחא בשיו , השודקה ץראב ויכרר לכ לע לושכמ
 ףסויו , ויניעב תאז הלקנה יהתו . רואל ובל תובשחמ איצוהמו וממז תא קיפהמ

 ץראב .רסיקה תופנ לב לא םיִניזמ ליח ישנא חלשיו ותשר תחש רוילע שורפל |
 - , אוהה תרה אישנ חלש רשא םהה לח ישנא . -- ודימ םתוא עורקל אילטיא |

 םוקמ אַלַמְמַה יכ תּואָל , םהישובלמ לע סורטעפ ָּתְפַמ תומדב םיִניצמ ויה
 ואנושו וביוא תא םוחלל םתוא חלש , אמור ריעב ואסכ לע בשויהו םורטעפ
 רסיקה רהַמ , רסיקה הנחמב ויתולילעו טספאפה רבד עמשהב יהיו , -- שפנב
 , רוחא טספאפה תואבצ תא יו אילטיא הצרא אוביו השודקה ץרא תא בוזעיו
 ודימ ןתוא עורקל טספאפה תלשממ תוצרא לע הָשקה וברח תא ףינה ןכ ירחאו
 = .תורכל וילא הֶצְרְתיִו וברח תפונת ינפמ דחפו ררחו טספאפה להבנ זא ,די קזוחב
 ךירדירפ רפיקה בש הלאה םירבדה ירהא ,ומרחמ וריתהלו םולש תירב מע

 יהתו . הברקמ הערה רעבלו ּהָבָצִמ תא :ביטיהְל ובלו ויניע םשיו זנכשא ץראל | =
 לבל , םיצירע תדע (רע טטיר) םיריבאה תדע חורב רוצעל .והשעמ תישאר |

 לוע  תעְלְתִמ רבַשיו / םתוצירע חורו םהידי תַמָחּב ץראה ץורע על .דוע ופיסוי
 רפס בתכ הנותחתה אילטיא יחרזאל .עדג הָמְר עָורָז לכו / ףרט ףילשה ויָנָשִמ
 , דובכב םירה רוחסמה ןרק תא , םהב ויחיו םתוא ושעו רשא םיטפשמו 0
 רישהו הצילמה תכאלמ תאו / תרק ימורמ יפג לע בישוה השעמה תשרח תא
 אידרַאבמָאל יבשוי לע ופכא תא וריבבהב יכ םפא . ץרא יתמב לע בוכרה
 ריעב רואל האצי רשא םולשה תירב ירבר תַשְרֶּפ תא םהילע לָּבְקְלּו םָיקְל
 דַרָל ול העישוה ונימי ךא . םהיניבו וניב המויא המחלמ החקלתה ץינטסָאק
 < רזכאה םג , ונימיל הדמע םיניללעביהגה .תגלפמ יכ ן םיררַאבמָאְלה תא וינפל
 "8  ,ַאנָארעוומ ָאנילעצע אוה אלה / העוז תוצלפל ערונ ומש רשא ארונה ץירעהו
 אילטיאב :וליתב ויה םינמאנה וידבע  םינעצאראסה , ול .םחליו .ודיב ךמח
 חכבו , הרש ימורמ לע םשפנ .תומל ופרח םיזנכשאה םתואבצ ףא , הנותחתה
 = ,--אילטיא ירע תיברמ לע ורטשמ תא םשיו , ותמחלמ ישנא תא שילחה םהידי
 - םהב רֶרָיו םהילע ולע תא ראמ דיבבה , ויביוא תא עינכה רשא ירחא םנמא
 / ךיררירפ הב עיגפה רשא הערה תא הילע שדחל דיִחָפִה דנאליאמ תא , ךרפב
 םיקה םינבב הפיהו רובגה ונב (1₪2 1 חעָנָס) א'צנע תאו + אסָארָאבְרַאב

 ן-/



 .ןינרתו ו .יטילשה ץנעצָאנניא טספאפה ןיבו א אמטָא רסיקה ןיב הצרפ
 | . ץראה תא

 בל / הנירמה  תמכחב לודנ םכה היה .ישילשה ץנעצֶאנניא 8 ו
 -ותמכתב רַמעְתַה אוה ךא ויה תובל ןכות תאמ ול ןתַנ רֶקָח ןיא םיכלמ
 -, תינירמה הלשממב םג םדאב לשומ תויהל הזעה ותבהאב יכ , -- ותרובגז
 [ תלשממ יב רובעי אל קח *תַתַּב םירסיקה תואסכ לכ לעמ ואסכ תא הלעה
 ץרא יכלמ לכ לע ןובשי םורמ תדה אישנו , הבולמה דוה לע איה הממור
 . םחור רומשת ותרוקפו ויתורבדמ ואשי , וילגרל וכַתִי םיכלמה לב םינזורו
 ָאָטמִא רסיקה תא חידהל וכרד תישאר החיה , והנעמל אוהה קחַה תא איצוהל
 ריעבו הנוכיתה אילטיא ץראב תינירמה ותלשממ תא וריב םָיִקְל ונושל תקלחב
 המלענ יב הזה לודנה רבדב וילא רתענ רכיקהו ו ָהיִתְופנְו היתונב לכו אמור
 ךלט תויהלו ץרא יבחרֶמ תֶשְרל ותקושת תמצעו טספאפה ינפ תמגמ ונממ רוע
 טספאפה עשי לכ יכ אריו רפיקה יניע וחקפנ רשאכ ךא ,ץרא יכלמ לכל ןוילע

 םשיו תולובג ביצה ו הֶרשְמַה רדה רוהו תינירמה הלשממה זוע קר וצפח לכ
 רע טספַאפה תַמָח וב הרעב תאז .ללגבו , הזה רעוסַה םיה דעב םיתלרו חירב
 לכ תא םתָחלו . ףנע רע שרושמ וטהלל ּומְרִח זיזת תא וילע עלק תיהשהל
 + םחלהל זנכשא ץראל יששה ךירנייה רסיקה ןב ריעצה ךירדירפ תא חלש ותמקנ
 ןיבו םיפלעוגה תֶגְלְפִמ ןיב המחלמה תרעבת תא תינש רִיִעְבַהְל אטטא םע
 וב הקבד , זנבנשא הצרא רענה ךירדירפ .אובכ יהיו . םיניללעביהגה תגלפמ
 ורזעיו הזה בכלה םֶכָהְו םינבְב הפיה םלעה תא ובהאיו םיניללעביהגה שפנ
 רשא דועב הכולמ רוה זנכשא יבשוי לכ ול ונתנ םיריבכ אל םימיבו , וירחא
 4218 ה'עקתת א'ד תנשב תמ יעיברה אטטָא רפיקהו , -- ותיח םייחב אטמָא
 רכיקה םנמא . זנבשא ץרא לכב ינשה ךיררירל ךולמיו . גייוושניורב ריעב
 תומכח יכרב לע לַרְג אוה יכ , הניב תמכח רָבַ לכב לודג סכח היה הזה ריעצה
 בהאיו רמחמ תד ילעב ירתא ובבל טָיַו , םילולה ירפ שעיו חלציו ,םיאיברעה

 - ול בצנ רשא טספאפה תא ןיע היה ןכ לעו ו םדקה ינבל רשא םייחחיכרד תא =
 = דע -- םירצונה תדב ביעלמו וב ןמא אל ןב ינפל ותוא ןתנ רשאו ךררב הנטשל
 = ,טספאפה ןיבו וניב הכורא המחלמ התיה ותוכלמ אסכ לע בשירשא םימיה לב יב
 | , הנותחתהו הנוילעה אילטיאב ךלמ םג אוה הוה רסיקה יכ טספאפה תוארב יכ
 / יב הנמאנ ועריבו , ול רשא תינירמה הלשממה תא ודימ ערקי ןפ וינפמ ארי
 " ןפי רַהָּפ רֶחָּפ , םה םירוח ינב ובבל ינויגהו תערו המכח חורב ול חור ראש
 - ןוטלשו הלשממ קר יב תוארלו וירועמ לע טיבהל וישידקמ יניע רוגס תא ערקי
 " םג ץנעצֶאְנניא רתת ןכ לע יכ . רובכייאב ורובכ" ורימיו , ושפנ התא
 איליציסו לעפאענ תלשממ תא דירפהל , וירחא אסכ לע םיבשויה םיטספאפה

 | ,-- רסיקה תלשממ תוצראמ
 .  .לע תולילע ללועתהל ץנעצַאנניא טספאפה די הרצק רצק םנמא 8% 4
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 וםינָאמרֶאנה יבלממ ןורחאה תה תומ = .-- איחה ריעב םינושארה םיתבה |
 תשרומ ןה רשא איליציס תאו לעפַאענ תא ול תחקל ךירנייה רסיקה ץפח
 תא וערי .רשא ןהיתרפאו ןהה תוצראה ישאר ךא . וירוענ תשא ָאיטנַאטסנָאק
 רפעכ ףוסאלו וחורל רוצעמ ןיאב בר לשממ לושמל ושפנ תואת תאו ךירנייה
 והומכ השק םינורא ביכרהל ובא אלו ול וממוקתה , בהז ינמכמ םי לוחכו ףסכ
 . םצראו םמע ינב יליצאמ דהא רערקנאט שארב תוכלמ רתכ ומישיו , םשארל
 ךא . לעפאענב המחלמ תושעל דאמ לודג ליחב אציו ךירנייה ףאב ןשע הלע זא
 וברח בישהל ץחלנ רשא דע וירובג רחבמ ףָגִּתַו והנחמ ברקב הצרפ הזע הלחמ
 לע היבשב הלפנ ותשא איטנאטסנָאק םג , לעפַאענ רוצממ תולעלו הרעת לא

 םהישאר תא זנכשא ץראב ויאנוש םג ואשנ איהה תעבו .םיִרְגב דגב יפ
 רפסמ תא תוברהלו שֶדַה לָיַח ול תושעל חילצה רשא ירחא קרו , וב ודרמיו
 רכל ותקזחבו . ותער ישקבמו ויביוא לכ לע ורי זיעה זא קר ,ויתואבצ ישנא
 שעיו , ותוצירעו .ותמקנל תולובג ביצה אל זאו . אמרעלַאפ תאו לעפַאענ תא
 םיִאְלְב יתבו םירוסאה יתב לכ .ותמחלמ ישנאויביוא לכב דאמ תוארונ תומקנ
 וא םהיניע תא רֶועְל טפשמ םהילע ץרח ךירנייהו , םיפָאשיבו םיתרפא ואלמנ
 רבקל םג ,שאב םתוא ףורשל וא םיצע לע לתל ו םיחמרב םתוא רוקרל
 לע רסיקה סימעָה ץק ,ןיא הָוְבּו בר לָלָש ח, םימימתו םייח םרועב ץראב םתוא
 תורחא םינש תופוקתל ךא . ויָרצבִמ ירע תורצואל םליבויו םיריבא םיסוס ףַתָּ
 תא וירחא ראשיו , הנש םיתשו םישלש ןב תמיו = , תומה םואתפ והליהבה
 ישילשה ץנעצַאניא לודגה םכחה טספאפהו , םינש יתש ןב דלי , ונב ךיררירפ
 פיליפ תא ןעפיוטשנעהַאה תיב יבהוא ורחב איהה תעב . וספורטופא היה
 בידנ היה אוהו ,ושארב תירסיקה רתכ ומישיו , יששה ךירנייה יִתֶא ןעבַאוושמ
 ורחב םיפלעוגה תיב יבהוא ךא ,.וינעו םיער םימת , תוחוכנ ךלוה , בל
 וחפו המָח ריִהְמ , שפנ זע היה רשא , היראה ךירנייה ןב יעיברה אטשקב
 ,ןעבַאוושמ םיליפב וקבר בגנה יבשוי :תוגלפ יתשל זנכשא ץרא הגלפנ זא,םימב

 םינש רשע ןהיניב התיה הכורא המחלמו , יעיברה ָאטטָאב ןופצה יבשויו
 טפשמ ךלשהו רש סמח זנכשא ץרא האלמ ןהה םינשה ךשמבו , תופוצר
 הנשב יכ רע ץראב תומשה ורבג הכו , ּועְנָנ םימד ירהנב םימר ירהנו , הצרא
 . םירפכ םישמחו תואמ שלשו םילודג תולפת יתב רשע השש ופרשנ תחא
 ךאבסלעטטיוו תיבל אטטָא רשה םק , איהה המחלמה רוע תולָּכ םרטב הנהו
 רבד לע ומירחה אטטא רסיקה ךא , גרעבמאב ריעב והנרהיו ברחב פיליפ לַע
 ורובכ לכיהו ,יונָאד רַהְנ רי לע גרהנ ותסונמ ךרדבו , והשרגיו אוהה חצרה
 , הפהצופ ןיאב זנכשא ץראב רחאה טילשה היה אטטאו / וב רוסיה רע סרהנ
 = השדח המחלמ יכ , איהה יִבָצ ץראב החונמהו םולשה ימי וכרא אל יכ ספא

 הצרפ



 ו הבא - ךירנייה ךא .השע רשא םיערה םישעמה לכ / הכולמה ירש
₪ 

 - אלו ויתפש .תוצמ תא הרמה תישילשהו תינשה םעפב םגו , רפיקה לוקב עמש
 -והמירהיו םרחה ץַח וב ריו ותמה לכ רסיקה וילע ריעה זא , טפשמב רומעל אב
 .תא , ונממ .םיבוטה ויערל ןתוא ןתיו ןעסקאזו ןרעייאב תוביסנ תא ורימ ערקיו
 תנמאנ ותור רשא ךאבסלעטטיוו אטטַא .ליכשמה רובגהל ןתנ ןרעייאב תוביסנ
 לודג קלח ןתיו , םיבר םיכיסנל קלח | ןעסקַאז תאו , ןעפיוטשנעהַאה תיב תא
 ןתנ .םיקלחה רתי תאו , בורה טכערבלַא ןב יִטְלַאהְנַאָה .ררָאהנרעבל הנממ
 המחלמ ירחא קר יכ ספא . ןעסקאז תברקב םיבשויה םיפָאשיבהו םיכיסנהל
 ךירנייה רבג םינש יתשמ רתוי , אוהה ארוגה היראה ענכנ םימד תָּבַרְו הכורא
 םע רַאלסֶאג תא םֶרֶה ודי םצועב .. ותמחלמ ישנא לכ לעו רסיקה תואבצ לע
 שאב ףרש טרָאטשרעבלַאה תא , היתורצוא לכ םעו היררהב רשא הבהז יִרְכִמ
 ויממוקתמ לב תאו , ופכב שפת ןעגניריהט אישנ תא , םקיר הילחג לע הנגיציו

 םע ודובכב רפיקה וילע הלע רשא ירהא קרו . ויתחת ררָר ןעלַאפטסעווב רשא |

 ודגב וידבעו וירש םג ,ותלשממ תוצרא לע הלודגה וברח ףפוניו םירובג אבצ
 ספרתיו ובבל ענכנ זא קר , טלפמו סונמ ןיאב רוצמב רגסנ אוהו והובזעיו וב
 לטנ רסיקהו ,ול חולסל וינפ תא לחיו הצרא וילגרל לופיו רפיקה תא בָהְרִי
 אוה אצי זאו , םינש שלש דנאלננעב עונלו ותדלומ תאו וצרא תא בוזעל וילע
 גייוושניורב ול הָגּתָנ תאז לכב ךא . דנַאלגנעב ובשיו הלונ יִאָצּומְב ונָבּו ותשאו
 תא וינפל רַרָל ךיררירפ רסיקה חילצה רשא ירחא , -- םלוע תזוחאל גרובענילו

 עסמה אוה ., השורקה ץרא [" בלצה יעסונ שארב עוסנל בדנתה , ויביוא לכ
 ונרפס רשאכ) םילאעמשיה תא המחלמ תושעל םירצונה ועסנ רשא ישילשה
 , השודקה ץראב תמיו עונ יכ , וצראל רוע בש אל רסיקה םלוא . (רבכ
 ביכרה ומע ינב תאו תושעל לירגה יכ / םירוד רורל ודמעי ורכוו ורובכ םשו
 . ץרא יתמב לע

 תור רשא שיא היה ,ןושארה ךירדירפ ןב יששה ךירנייה 8 7.
 םילעפ בר םג , והיבאכ הכולמה תוכילהב לודג סכח יהיו ,וב הססונ םיבלמ
 תבהא . ובבל תבוטו וחור תרקי , ותבידנ הור ול רסח ךא , והומכ םיללעמ ברו
 . יִלצלצ . ויפכ תונובתו ותמכת רהט תא ורידקה תוירזכאו השק בל , עצב

 . ותוכלמ אסכ לע ותבשב ומדנ ,וירוענ ימיב הבהאה רובכל וללַצ רשא ּורּונָ
 בל ונממ וריסיו וברקב רקָי שָגְר לכ ותיִמָה , ןוטלשה קשחו הרשמה תקושת
 . ירסיק תרטעב ושאר תא רַטָע רובעבל . -- ןבא בל ויתתת ומישיו רשבה
 ,ותעמשמל הָרָסַהְו הנמאנה ריע , סולוקסוט תא םיאמורה דיב ריגסה , אמור
 ישנא םיזנכשאה ליח אצי רשא טעמכ יב םתמקנו םתמח תא הב תולְכְל
 ופרש היתב תאו בר גְרָה הב ושעיו םיאמורה הילע ולפנתה , הכותמ בָצַמַה
 בֶרַמ םמוי לצל תּוּכְס םהל ונביו הער ברחמ וטלמנ טעמ יתמ קרו , שאב
 תשרח ריעל הנהה .תובוסה וכפהנ טעמ טעמו ,רטממו םרזמ רותסמלו הפחמלו

 הזו
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 םנמא ,  רוחא ובכור לָפיו הדשב הכרעמב לפנ לשכ ריבאה וסוס יכ| / ברח |
 יכאלמ חלשי םא יכ הנמאנ עַרָיו ,1ריא םויב הָּפַרְתַה אל הזה םמורמה רסיקה |
 יכ ,התיה ןכ המד רשאכו ,ונממ םולשה וטלחיו ורהמיןותמחלמ ישנא לא םולש <

 םילשה הרהמ דעו ; ותלאשל םשפנ וקיפיו ורהמ ןויביוא תאמ םולש לאש רשאכ
 התיה רשא הלודגה הָפְסַאַבּו . םידראבמָאלה תירב ילעב לכו טספַאפה ומע
 :ירע ישאר לכ .םעו טספאפה םע םולש תירב רסיקה תרכ | גידענעוו ריעב
 םקֶה רדנסכלא טספָאּפה . םינש שש תולְב דע ברח הז לא הז ופיני לבל אילטיא
 - רסיקה .. הנושארבכ הנידמה תוכילהב .טילשו בר םג \ / תדה אישנ תויהל לע
 רובכו דוה ול תתל ועבשנ היחרזאו אילטיא ידיקפ לכו , םרחה ירוסאמ רתה
 ,םצרא ךרד סרבע ידמ םירוסחמה לכבו םחלב וליח ישנא תא להנל םג , הכולמ
 טפשמ לכ אצי םהיפ לעו אילטיא ירע לכב םינוילע םיטילש ויהי רסיקה ירשו
 םוקרַאמ תלפת תיב ינפלו , ּונָּב לע אילטיא םולש בָשּוה ןכ ,רואל ןירו תד לבז
 הז ואטח רשא תא והערל שיא ּורָפְבִיַו םרי רסיקהו טספאפה ועקת גידענעווב

 םֶהְוה ואל .ויפ  תוקישנמ רפיקהל = קשנ טספאפהו , אוהה םויה דע הז לא
 = וכליו ,  םיאמורה ידיב וראשנ הלשממה חכו הצנה ירפ ךא . םולשה תירב
 בזע םרטבו . אילטיא ץראב םתלשממו םנוטלש תא ולידניו , ליח לא ליחמ
 < אניטנאטסנאקלו,השאל ונב ךירנייהל אניטנַאטסנאק תא ןתנ,אילטיא תא רסיקה
 . השרומל איליציפו לעפַאענב םינאמרַאנה תכלממ התיה

 ותרכ טספאפהו רסיקה יכ זנכשא 4 לא העומשה אובכ יהיו % 1.
 םיעגרל ררחיו , היראה ךירנייה לע דחפו. התמיא הלפנ , םולש תירב םהיניב
 תא שובכיו ותלשממ תא רבכ ל ךירנייהו , ופא םעזו רסיקה תמקנ ינפמ
 , םתלחנ תאו םצרא תא חקיו גרובנעלקעמבו ןערעמַאפב םיבשויה םיִווָאלסה
 םחל םג , (ןעזירפ) םיזירפה תא ויתחת עינכיו וברח תא ףינה ינומדקה םי לעו

 הכלממ ול יהתו , םחצניו ןייטשלַאהב םירכאה וננוכ רשא תישפחה היסנכה תא
 , 9! תאזה הלדגה לכ תא יל  ושע ידי םצעו יחי : רמאיו ובל הבגיו הלודנ
 םּורעַש אל רשא םישדח בהזו ףסכ יִרְכִמ הרֶכ ,ץרָאה םשב עדונה רהה יִבצְקּב
 , קעביל ןה אלה) תונשיה תא לידגה וא תושדח םירע רפי , וינפל ץראה יכלמ
 םישנא הבחרה ותכלממב בישוה םג , (תורחא םירע רועו גרובצאר , ןעבנימ
 שיאו ליכשמ רובג היה רשאכ ךא . (דנאלרערינ) הלפשה ץרא ידלי םיבר
 .םינהכ םג םינזורו םיכיסנ ץצוריו ץעריו ן רזכאו ץירע םג היה ןכ , תומחלמ
 ףרטו םַמְרּו רבע תיחשמ היראכו ומש הירא :אוה ןכ ומשכ יכ ,  חור ישנאו
 לוקמ וינזא יתש וללצ , אילטיא ץראמ ךירדירפ רסיקה בושב יהיו ., ליצמ ןיאו
 לעו סמחה לע םיקעוצו ךירנייה עורזמ ועושי רשא םיצוצרו םיקושע תעוש

: 

 "כ צת *ש אב פה

 אוה רשא הנאותה תא ואצמב רסיקה חמשיו + "םהל השוע אוה רשא תוקשעמה
 הרצ תעב וינפלמ ובילשהל וב דגב רשא אוהה דגובה תאמ םקנ תחקל שקבמ <

 ינפלו וינפל ןובשחו ןיד תתל טפשמל והדיעויו םעז יכאלפ וילא חלשיו , הקוצמו
 ירש



 / 7 / היתונמרא וזובנו + הע ת תא דירוה + יצחו םיתנש , רנאליאמ לע רצ
 ו םימולש תלגה ולגה היבשוי רתיו , חבטל וחרי םיררומה ישאר , וסרהנ
 | הערה תא אידראבמָאל יבשוי לכ עומשכ . תוקוחר תוצראב םידרופמו םירזופט
 \ ,רסיקה ברח תפונת יגפמ דאמ הלודג הדרת ודרח , דנאליאמ לע הָכִתַנ רשא
 | םיפולאה לוע, תאו ותוכְלַמ לוע תא םהילע ולבקיו ,ודי תחת .וענכיו ורהמיו
 : ןיבו רסיקה ןיב הבירמ התיה םיריבכ אל םימי ירחא . -- םשארל ביכרה רשא
 : טספאפהו .. הור ריבכו בל ץיסא היה רשא + (* ישילשה רדנסבלא טספאפה
 "לא .הולנ םג ו םֶרְחַה טל תא וילע לטו רסיקה רזנ דוה תא ללח ופצק ףצשב
 ירע לב ובש וופ .לעו | ,ותער ישקבמו רסיקה יאנוש איררָאבמָאל יחרזא
 . ןהירחאו , רסיקה לוע תא ןהילעמ קורפל תתא הָדְגַא הנישעתו איררַאבמָאל
 ו אנָארעוו ,.גידענעוו : ןה אלה ,  הנוילעה .אילטיא ירע  תיברמ  וצרפתה
 , ַאְנָאמערק , רב , איצסערב ., ארַאררעפ , אזיווערט , אּוראפ ,אצנעציוו
 רנאליאמ םג ,  תובר םירע דועו :,עינָאלָאב , ַאנערָאמ , אמרַאפ , אצנעצַאיפ
 . תא רובשלו רפיקהב םוחלל .ןהֶה םירעהל עורז יהתו התוסירה רָפַעִמ הרענתה
 םהה םיצרפה 2 ונב רסיקח בל תא דוע סיעבהלו , םהיראוצ לעמ לע תוטומ
 : םירובגב ומחלנ םיבר םימי . טספאפה רדנסכלא םש לע אירדנָאסעלא ריע תא
 יב רע רסיקה ליח תא ושילתה םָזְע עורזבו , םתורח .תומחלמ תא םיליכשמ
 הָנְהִמב תחרקה תַפַנמ םג הצרפ הנורחאלו , םהינפל רומעל לוכי אלו ורי תלזא

 בושל .ול וארקיו וילא ואב םילק םיכאלמ םג , ץיקה םה תובהל זַעָמ רסיקה
 וצחל הלאה םירבדה לכו , ץראב םיִרְרְפ תושעלו וימק ןואש תא טיקשהל וצראל

 המירה אילטיאו / זנכשא ץראל בשיו / הרעת לא וברח תא בישהל 8 תא
 ,.רסיקה יניע תורמל | היניעב רשיכו בוטכ שעתו השאר

 . והשעמ .תא רסיקה: עצב רשא ירהא , םיבר םימי ץקמ יהיו 68 5
 תצרפתמה אילטיאב םתלהל דאמ .רבכ ליחב םעפה דוע אצי , זנכשא ץראב
 "רציו .אירדנַאסעְלַא .ריע דע עיניו ןעפלאה  יררה תופעות ךרד רובעיו ,  וינפמ
 : לכו , ואבצ ישנאל עלי ןפ רסיקה ארייו 0 וכשמנ רוצמה ימי ךא . הילע
 יתרזא תארקל ברחב תאצל טילַה ה ןכ לע , לָעָמ,רָאשִי ודובכ תא ליצהל ולמע
 ותוא בזע היראה רירנייה ךא . לטק הרש ימורמ לע ברק םתא ךורעלו אילטיא
 הסיקה וילא ןנהתה אושל ,איהה הארונח קמהלמב ול 2 ןאמיו , ותרצ העב
 םיטאה ךירנייה יכ ! ול רזוע ןיאו הבורק הרצ רשא תאזכ תעל והכילשי לבל
 < תא ביחרהל ותלשממ ץרא לא בשיו ךליו וינפלמ והכילשיו ובבל חישקיו וינזא
 החיה רשא הלודגה .הפגמהל הבסנה היה אוהו , הרידאהלו הלידגהל , הלובג
 . ולח סע וא בשחנ רסיקה םגו , אנאנגעלב ברק םויב םמחלהב רסיקה הנחמב

 : ברה

 . םקשעל שיאל חינה אלו םירוהיהל הסהמ היה הזה רידאה טספאפה (*



 . ץוחמ התראפת תא בֶריַו הרובכ תא לידגה םג , תֶיִּבִמ ותכלממ ץראל המצע
 םור תאריו ותמיא וליטה , ויתוקרצ ירו ויתוארונ זוזע , ובבל תרשיו ודי ץמוא =

 . ותוכלמ אסב לע ותבש ימי לכ ותעמשמל םירס ויהיו , םיזנכשאה לכ לע ורוה

 , הזה רסיקה תא ובבס רשא תומחלמה לכמ הדבכה המחלמה 8 4.
 , "טבִש תחת התוא ועינבה רע םימעפ שש הב םחל רשא אילטיא תמחלמ התיה
 היסנכ םצראב ןנוכל המזמ ובשח , דנָאליַאמ יחרזא דוחיבו אידרָאבמָאל ירע יב
 םראוצ תא שימהל וצמאתיו המחלמ יעדוי םיבר םיחרזא םע ורבחתיו , תישפח

 תעב ץרפ הזה ררָמה חור , תוישפחה תויסנכה לככ םישפח תויהל רסיקה לעָמ =
 םיצירפ תדעב רסיקה ףא רחיו ,אילטיא ץראב הנושארה םעפב רסיקה עסנ רשא
 ' ודי הרצק רוצק יכ ספא ,םלעפכ םהל םלשלו השק םתוארהל לאויו םהה
 הנממ םינטק תופנ לע ומעז ךופשיו , איהה םעפב דגַאליאמ ןואג תא עינבהל
 רוע ץרפתהל ודיזי אלו וארייו אילטיא יבשוי לכ וארי ןעמל ותרפעב םסרהיו
 םנ אידרַאבמָאל רתכב רתכַה םשו איווַאפ ריעל וימעפ םירה ןכ ירחא . וינפמ
 דלָאנרא תא ריִגְפֶה רשא דע גישה אל אמור רתכ תא םנמא , אמור רתכב
 רשא אלפנ שיא היה אוהה ריזנה . טספאפה לא םיריזנה ינבמ דחא יטסערבה
 התוא הודסי רשא יפכ ןושארה הרמעמ לא תירצונה תד תא בישהל זע רזאתה
 ואטחי אטח יכ הרעו להק ךותב ךשח ילב ןורגב ארק אוה . -- ירצונה ידימלת
 לבת יצפחב םג בר לָשמִמ לושמל םינְרְק הקזהב םהל םתחקב איהה תרה ינהכ

 רתויו , םינזורהו םירשה דחאכ לודג שוכר םהל םֶשְכְרְבּו , הנירמה ינינעבו |
 הכולמה אסכ ימורמ יפג לע תבשל ואשנתהב תרה אישנ טספאפה אטחי םלכמ
 קקוחמ ןוצְר תורמל הזה רבדה יכ ,לבתה תוכילהב וינפלמ תוכלמ רבד איצוהלו
 וקרפיו ,שא תובהל םיבצוחה וירבר לוקב ועמש םיאמורהו . -- אוה תדה
 םהילע ליטה רשא תא לובסל םמכש דוע וטה אלו טספַאפה לע תא םהילעמ
 רשא םיטפשמהו םיקחה יפ לע תישפח היסנכ םהל וננוכיו , ןוטלש ךלמ רבדכ
 שיאה תא ךירדירפ רסיקה ריגסה רשאכ ךא .םדק ימיב תאזכ היסנכל ויה
 ריע ירעשמ והשרגיו םֶרְחַה קָרְּב תא וב הרי אוהו , טספאפה ידיב אוהה אלפנה
 ילגר תחת ופפרתיו ובושיו םחור הָתַהְכְו םיאמורה ידי ופר זא ,  אמור
 . הנושארבכ טספָאפה

 תא ואשיו דנָאליִאמ יחרזא ובושיו , וצראל רסיקה בושב יהיו % 4. |
 תחת םדי ונתנ רשא תובר םירע לע ולעיו ורדוגתיו , רוע זע רתיב דָרַמה םנ <
 רסיקהב דונבל די קזחב םוקיציו הָשְק ּואְרָה ןהיבשוי תאו ,ןתוא וסרהיו רמיקה =
 אילטיא הצרא תינש עסיו , ץאניו רסיקה עמשיו . -- ותוצָמ ישנאו ויִרְע תויהלו =
 רסיקה טפשט תא רואל איצוה ןידו תד יעדוי יפ לעו , םידרומה תא רסיל =
 םיִטָפַש סיצרפתמה וירבעב תושעל וזוזעו ופקתו ךלמ זע רבד לע סונָאיניטסוי /
 רימ הכולמה טפשמ תא םהילע לָּבקְל ּונָאְמ דנָאליַאמ יחרזא ךא . שאבו ברחב =

 ןיב החקלתה הזע המחלמו , םרחל םנתיו רפיקה תמח םב רעבתו , ךירדירפ
 רסיקה

 ב יב וש ב ו
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 ברה םרפסמב ורבגתה , םימש ירשנכ םילק םהישרפו םיבוטו םישדה םקשנ ולכ
 < םרקב ירדע תא ,ּומָשָה םצרא תא , םהמ םישלחהו םיטעמה םירכאה לע םוצעהו
 " ,ףטו םישת םישנא , ברח יפל וכה ץראה םַע תאו , םהל וזזב םנאצ תורתשעו
 . המשנ לכ ּויָח אלו

 (י0עסאוחדץ(0685)  [עפיוטשנעהַאה תיב יבלמ 9.
 . (1138 --1954, ד" א"ה--ח'צתת א'ד)

 אשנתה ,אילטיא ץראמ ובושב רַָאהטָאל רסיקה .תומ ירחא 8%
 רמאיו ,ןעסקאזו ןרעייאב אישנו (* םיפלעוגה עזגמ רטה ,ונתח האגה ךירנייה
 יאישנמ םיבר ךא . *-- ! הכולמה התאי ילו יכנא רפיקה ןתח יכ ! ךולמא ינאפ
 םג ,וזוזע ינפמ וארי יכ , םשארל ףולא ותוא רמלל ובא אלו ול וממוקתה םעה
 לכו תונידמה ירשו םעה ישאר ףסאתהב יהיו , -- ובבל םורו ותואג תא ואנש
 ביִּכְרַהְל םיבר םיאישנ ונאמ , רוס קיתמל (** ץנעלבָאק ריעב תוטמה יאישנ
 ?נעהַאה תיבמ רדָארנָאקב ורחביו , הזכ ןואגו האג שיאו השק םינודא םשארל
 דובכמ חדוה םיפלעוגה תיבו , ראהטַאל רפיקה תחת והובילמיו ןעפיוטש
 'שרחה רסיקה תחת ודי תתל הבא אל ךירנייה ךא . תאזה םעפב םג הכולמה
 ;נעהַאה תיב ןיבו םיפלעוגה תיב ןיב םעפה דוע הללוחתה הרבכ המחלמו , הזה
 הרוצבה רועה .-- זנכשא ץרא ירע לכב הלח םיחרזאה ברחו ,ןעפיוטש
 "רשא המחלמה ישנא ךא , דַארנָאק רסיקה ידיב לופתו רוצמב האב גרעבסניוו
 אל איהה המחלמה . -- ןהילעבל ןתנומאבו ןהישנ תמרעב תוממ וטלמנ הכותב
 םולש תירב םהה םיתבה ינש ותרכ זא יכ , האגה ךירנייה תמ רשא דע הככש
 ץראב הנוכנ החונמ התיה אלו אוהה םולשה ימי וכרא אל יכ ספא ,םהיניב
 ךירנייה ןב היראה ךירנייה לא דָארנָאק ירחא ךלומה רסיקה בישה רשא דע

 הערקנ תאז לכב ךא . ןעסקאזו ןרעייאב תואישנ תאו ויתובא תולהנ תא האנה
 .--תובוטו תובר תויכז םע תדחוימ םוהטגַאצרעהל יהתו ןרעייאבמ ךייררעטסע
 = תשע רשא המחלמה ילגרל ךא , ךרה םימתו ליח רובג שיא היה רַארנָאק רפיקה
 - רצע אל , ויתואבצ שארב עסנ רשא בלצה עסמ ילגרל םג , םיפלעוגה תיב םע

 | תא הטה ,  ותומ ינפל םירחא םימי , זנכשא ץרא ברקב תועושי לועפל חּ
 : "חל ריבכו ליהה רובג ויחא ןב תא וירחא ואסכ לע בישוהל םיאישנה בבל

 : ריחב (*** (יםודא ןקז לעב* ונורתפ) אססָאראברַאּב ךירדירפ םשב ארקנה בל
 " ותעד רַשְכַה ןורתי דַארנָאקְל ערונ בלצה עסמ .תעב רשא םיריבאה תדע לכ
 - 'הברהו זע ןתנ , ןושארה ךירדירפ , הזה לודגה רסיקה , ותרובגו ותמכה חורו

 ו | | המצע
 שואב (עגאצרעה) םיאישנה תירב ילעב םיניבה ימיב וארקנ םיפלעוו וא םיפלעוג (*

 ילעב וארקי םיניללעביהגו . ויתומחלמ תא םימחולו טספאפה יבהוא ןכ ירחאו , ןרעייאב
 ו . ןעפיוטשנעהאה תיב יכלמ תירב

 . ויה רהנו לעזאמ רהנ רשא לע , ןעסיירפל רשא ןייהר תופגב השארה ריע (**
 א 0 , אפורייאב רצבמה ריע ישארמ דאמ הרוצב ריע

 ! ,םשפנ ישקבמ םהיביוא ףכמ םליצהל ץמאתיו םירוהיה לא ורסח הטה הזה רסיקה (<>*
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 רשא (** (ןפָקפַפְ , םיזנעגיבלאהו (* (דעַנַנפפַפ) םיזנערלַאווה יש
 ימי תישארב םדק ימיב .התיה רשא יפכ התנוכת .םצעב תרצנ תר תא ור
 , (קָאדעוגנַאלו םנָאווָארפְב) , תימוררה .תפרצ ץראב היה םבשומו , ּהָרְסוהְ
 רורד ייח .ויח .היחרזאו , ריפפה תנבלכ םיריהזמו םיריהב היִמָש רשא ץרא
 םיצילמ םג , תבשחמ . תכאלט לכו המכח ישפות םג ויה םכותבו ,םענ ייחו
 רשה לע םנ / םהה .םימכחהו םימימתה םירשיה םישנאה לעו . םיררושמו
 םינהכ רֶבִח ישילשה ץנעצַאנוא טספַאפה הלש , סנגמו םזעמ יששה דנומיַאר
 תקל יפכ תילָאטַאקה תד לא בושל םב ריעהלו םהינפ לע םהיברר תא חיכוהל
 תלש ןכ ירתא | . -- הנורחאב היהת הרמ , בושל ונאמי םא (  םיטספאפה
 ןומה םשארבו , בלצה יעסונ םשב סםתוא ארק רשא המחלמ ישנָא ידודג םהילע
 שאבו תטקונ ברהב . איהה הרמח ץרָאב ורבע םהה םידודגה , םיבר םינהכ
 , םב רוסיה דע ּורע םידומחה םילכיהה תא , ּוסְרַה תוראופמה םירעה תא רו
 נע םיברו , שאב ופרש םהמ םיבר , וחצר םהיבשוי תאו וצתנ םיתבה תא
 , סמה , רבשו רש איהה ץראה לכ תא ןאלטיו , םשפנ תאצ רע ןורז תרבעב
 תעפש םע םראב רשיה ףארגה דנומיַאר םחלנ םיבר םימי = , תמו חַצְר , ָרָד
 , איהה יבצ ץרא לע ויניע תא ינימשה גיוודול שטל רשא דע , םהה םיתיחשמ
 ץרא תפרצ לא התוא חפפלו היבשוי תא גורהל תֶד םקנ תטקונ ברח רוגחיו
 וריחמב ןתיו ,םולש תירב ומע תורכיו רהמיו , וינפמ רנומיאר לַהָּבִיַו , ותכלממ
 הלדחו הרעת לא ברחה הפסאנ זאו ,ויתורצוא תיברמו ויתולחנ תוזוחא בור תא

 , הרבא הימכח תמכח , איהה ץראה תועושי הרבע רבכ ךא . -- המחלמה
 תרגתב הנממ החרֶָנ הישות לכו , ולמכ םיערמה יחרפ , הרתסנ הינובנ תניב
 םינש ץקמ . -- תופוצר הנש םירשע הכשמנ רשא איהה המויאה המחלמה דו

 םהה םימיה דע התיה רשא םירכאה תויסגב לע םג הלערתה סוכ הרבע תודחא
 ריעבו ןעמערב ריעב םיבשייה םיפאשיבה .יכ /(81961מַאא) הישפח היסנכ

 .םילגר םיריבא תדע , בר אבצ איהה תישפחה היסנכה לע וחלש , גרְבְנְעצַא

 םירכאה ומחל אושל ..הֶלָּב םתא תושעלו םרימשהל םיִסוס יבכור -
 תעברא םע םתמחלמ שיא גְרובנְערלֶא ףארגה תא ברח יפל ובה אושל ! םירובגב
 רשא המחלמ ירמולמו ליחה ישנא םיריבאה תדע יכ 1 וליח ישנאמ שיא םיפלא

 ילכ : /
 םמשו , תיברעמה טנאמעיפ יקסעב תירצונ תחא הגלפמ ילעב םה םיזנעדלאוו (* 4
 ץראב ובשיו םיפלאל ורדנ םהיפדור ברח ינפמו 'קמעה ישכא, ונורתפ , םיזנעלאוו אוה ןוכנא
 םש רוע םיבשוי םויה דעו ,.שנאמעיפ יקמעְב ואבחה םיברו , ןעמהאבב םג המו זנכשא"
 ֶּ . שיא ףלא םירשעפ|
 תלשממ ינפמו טספאפה ינפמ וצרפתה רשא תוגלפה לכ וארקנ םיזנעגיבלא (** |
 ריע םש לע ןכ וארקנו ןושארה הטפשמ לע םירצונה תנומא תא בישהל ורמאתיו ויִרָמ |
 ןמ ומה ופס ג"יה האמה עצמאמו , דאס בר רפסמב ובשי םש רשא תימוררה תיפרצב י ב ל ,
 יכ דע ,,יקנ ןיא שא ירקומלו ברחל םגומה לכ תא שדקיו ודובכל טספאפה אנק יכ תוחלב |
 םיזנעגיבלאה רשא םירעה לכל ושע ןכו , םרא שפנ ףלא םישש וירורג וגרה סרעיצעב ריעב 2 |

 ברתמ םיטילפו םיסנ קרו ,המשנ לכ ויחה אלו שאבו 'ברחב ןתוא ורחכ +, הכחב םיבש| |
 וצעהו ברה םגומהמ וראש
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 | = ןמל ףועיו .שיח זנ , םלועמ היחרזא ופאש .רשא רורדה חור ךא . הבחרו הבוט

 ..ריעב ובשי .איהה הרבחה יריבאו , -- םיזנכשאה .התוא ותקל רשא םויה

 < .ירבעל םהל ויה םירכאהו , ץראה ינודא ויהיו (1309 ט'ס א'ה תנשמ) גרובנעיראמ

 .םילאעמשיה איִבְנ ןאסַאה דַסָי ןושארה בלצ עסמ ימוב . = (ענעגייאבייל) םלוע

 םירכוש + ( 4888881ם68) םיניסַאסַא םשב וארקנ .הישנא רשא השדח הרבח

 םורמ לע .הנשיה .היתרפ ץראב םבשומו , םידק יפדורו חור יִעור , אוש ילבה

 = | / תדוקפ ילבמ לגרו די ומיה אל , ֶרְָג ןוצר ינפמ סנוצְר ולטב םה . םרא ירה

 . | תא תושעל םתיח תוממ וכשח אל םג ,םיהלא תוצמכ םחור הרמש ויתפש תוצמ

 םיצר ., םירשנב םילק , םירמנכ םיזע ויה :ויפ לע ., - שורדּ רּוקִח ילבמ ונוצר

 :םדי תא ריתה אוהו ,הַצְרְו רש השעמ לכ תושעל , םישחנכ םימורעו , םיאבצב

 םֶתּומ ירחא יכ הנמאנ םתוא חיטבה םג , םשפנ תֶוָא לכב זב זובלו ללש לולשל

 ואתו םבבל קש לכ ולמי םשו , םיהלא ןג .ןרעב  םלוע ייַחְּב םקלה

 םג םירצונהל הָּתְחְמִל ויה איהה .הארונה הרבחה ילעב ,תצנ ימי לכ םשפנ

 | | | < (ןענעצַארַאפ) םילאעמשיהל

 הָנַפ ,ןבא ּורָי יכ :םראה ןימ תבוטל .בלצה יעסונ ושע תאז דוע 8

 .םיתרפאהל םלָוע יִרְבִע ויה פהה םימיה דע רשא המדאה יהבוע םיִרְכִאְה שפחל

 . םתירבע תא םיבְר םיתרפא והלש , בלצה יעסּונ תואבצ תא תוברה רובעבל יב

 ינב םהה םירכאה וראשנ אוהה עסמהמ םבוש ירחא םגו , ישפחל םירכאה

 לע דאמ בַשּוה םירעה יבשוי םיחרזאה בַצַמ םג ..שנונ לוק רוע ועמש אלו םירוח

 תשרחו , םיקוחר םיו .ץרא יוצַ רע בנו בָחָר רוחפמה :םהה תועסמה יפ

 יספא .לכב תוללוהמו  תודבכנ הנייההו ןרק ומורה תבשחמ תכאלמו השעמה

 המכח םירוענה ינבל דמלל תרק ימורמ יפנ לע ובשו המכהה ישפות . אפורייא

 ישאר הלא ןה . -- אפורייא ינב לכ תושפנב םעפל הלחה .השרח חורו , תעדו

 ץרא לא .איזא ץראמ םבושב םתא  םיעסמה .ישנא .ואיבה .רשא םירברה

 וברה :יכ םנמא , םהינבלו  םהיחאל ּורְמל תוברו המש ּורְמְל תובר , םתרלומ

 ןָאילימ הששב הדומל רכש תא איזאל םלשתו , הלאה םירומלה ריחמב אפורייא

 , איזא תטדא םהילע סכתו המהלמב םמד וכפש רשא אפורויא יריקימ םישנא

 הלָבשהה זועַמב קיזחהל .םהה םיעסמה ישנא .וקזחתה רשאכ יכ תאז םנ ףאו

 ' תא םילָאטַאקה םינהכה םג זא .וקזח ןכ , אפורייא ימע לע שדח רוא ריאהלו

 . םתוארב יכ , ץראב תטלש התושעלו םומזיטַאנָאפה לגד תא םירהל םהינתמ

 וארָי ., הָמְמּרְּו הָלְסלַסְל , המכחה זועמב קיוחהל אפורייא ימע לכ ּולָחַה ךיא

 . וע המ רַבְשְיְ םתראפת תרטע םהיתושארמ ַרָי םימיה תוברב ןפ םשפנל

 ירואמ לע תומלצ נע ןנעל םחב יצמאמ לכב וצמאתה ןכ לע , םתלשממ טבש

 םומויטַאנאפה תא הָּתְלַּפִמ יִעִמ לע תונבלו חצנ תואושמל הליפהל ,הלכשהה רוא

 איצוהל .םרזעיו םהינפל ךלה םכלמ טספאפהו , -- םהייח זועמו םעשיו םֶרּוא

 - .לע היתוארונ זוזעב הָבְתָנ םהה םיקיטָאנַאפה תמח . -- רואל םבבל תומזמ תא
 ישאר



 . -- ּהָשדַקְמ תיבב ראפ ןהכל  םהירי תואלמלו אפורייאב םג ןמאנ תיב הל
 תחתו , םהיללעמו םהיכרד תא םיריבאה תדע וביטיה ןהה תועסמה ילגרל (ב |
 תותד ילעב םירחהלו םתד תאנק  אנקל קר םתרובג תא וררוע םינפל רשא |

 םברח . עשִי תורפהלו רפחו בוט תושעל תובר תורבח םהל וננוכ , תורחא
 ץירעו ץמ בלב תּוריִל וכירדה םתותשקו , ! םהיקשוע דימ םיקושע ליצהל ופינה
 םע המחלמ תושעמ םג ולדְח אל הלא לכב םנמא | . -- ויפמ וַעְלְּב איצוהל
 . לֶא םיעסונה םירצונה תא ץֶצּורְלּו ץועְרְל ודעונ רשא 'תע 'לכב- םילאעמשיה

 ןנחוי תרבח (1 : הלא שלש 'ויה , ןהח תורבחה לכמ  תולודנה . םחישמ רבק -

 (0קה6ה5 1084091:א) לכיהה ירש תרבח (? + (0ח6מימ 1088₪81092)
 . (0קת685 א5גוסחאמאפ) זנכשא ירש תרבח (ג

 םהילע רשא םיתרשמ םיחאל : תוגלפ שלשל  הגלפנ ןנחוי = תרבח (1
 ורסחי רשא םירוסחמה לכבו הלעת תאופרב םלהנלו םילוחה תא רקבל הבוחה \

 םהילע רשא םיריבאלו , תדה תוכילה לע תוחוקפ םהיניע רשא םינהכל : םהל
 -- םצפח זזוחמ דע הדוהי ץראל םיעסונה תא תוחנלו םישחכ םינב םע םוחלל
 םשב וארקיו , םדיב סּודָאר יא ןָּנ ', םילאעמשיה ידיב הדוהי ץרא ,לופנב
 יאה תא ריגסהל וצחלנ רשא ירחאו / (201000180 ץוטטפעמ) יסוראר יריבאי

 ךלמה סהל ןתנ , (1523 ג'פר א'ח תנשב) םינמשאה םילאעמשיה יריב אוהה
 קשצהקא) 'אטלאמ יריבאי" םשב וארקוו אטלַאמ יא תא .ישומחה  לראק
 לע ורישעיו ולדג , לכיהה ירש םשב םיבוקנה םיריבאה (9 . -- (486
 הנורחאלו , םעה יליצאו אפורייא יכלמ םהל ונתנ רשא תוברה תונתמה ירי
 םתיברמ ובזע זאו , םביר ישנאל הדוהי ץראב רשא םהיתולחנו םהיתב ובסנ
 ותיחשה םש ךא.הב ּוזָחֶאְיַו הכותב ובשיו תפרצ הצרא ואוביו השודקה ץרא תא
 אלו איהה הרבחה המת הפס יכ דע , םבל : תורירשב בבוש וכליו םכרד תא |

 ברעמה ץראב תושעל ולידגה םיזנכשאה ירש תרבח (3 , -- התמרקל דוע הבש |
 = רוזעל םתוא וארק םירצונה םהיחא יכ , חרזמה ץראב ושע רשאמ הברה תי |

 שֶרָשָל זע לכב םירתוחו םהילילא ילבהל :םירמצנה םיסיירפה םע םהלהל סהל
 איהה הרבחה יריבא ורהמיי .(7616086]) ליסכייווה תּופַנ לכמ תירצונה תד תא |

 םילילא ידבוע לע םדי המרתודבכו תובר תומחלמ ירחאו / םהיחאל רוזעל ואיביו
 ליסכייוו רהנמ איהה ץראה לכב תירצונה תד תא ּועְטָנ היוטנ עורובו , םהה
 תאו םתפש תא , םיזנכשאה תוגהנה תא הב ּושיִרָשִה םג ו ןעמעינ רהנ דע
 וחילצה ו (1טפ60ַש) קעב'לו ןעמערב ריע ירילי םירחוס םישגא תרזעבו . סתמכה
 תאו גניבלע תא , (ןמַסַזַפ) ןרָאהט ריע תאו םלּוק ריע תא ונביו תאש רתיב דוע-

 ופקנ / ןעסיירפ ץראב רשא  םירעיה תא . תובר םירע :דועו  גרעבסנינָאק |

 םג , ירפ יצעו םינג ועטיו תודש וערזיו , הירפו הכורב ץראל םוכפהיו , לזרבב |
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 תדמח ץראלו ץפח ץראל איהה הָמְשְנַה ץראה הכפהנ םהירי תוצירחו םהיפכ |
 הבוט זט (ב'ח ע"יד) / ן

 " תונובתו םיזנכשאה תועידי יפ לעו ,םינחכ יתבו תולפת יתבו , תַבָשֶל םיתב ונב |
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 -. / םתיבל רוע ובש אל םה םנו  רפסמ יתמ קר וראשנ אל :, המירצמ ותא ורריש | =
 < תמרא לע ורזפנ םהיתומצעו , תוהלב ןמ ומתיו .ופוסיו םב ץרפ: תווח רבד יכ = =

 = // וכע ירעשב ואוביו , םהיעסמל ועסנ וליח יישנא תיראש םע גיוודולו . רכנ
 = .םירצמ תלשממ האב הכו הכ ןיבו ,  הרתסל הילע ויהיו םינש.עברא םש ובשיו
 " .ינבל םידבע ויה  סהה םימיה דע רשא המחלמה ישנא :םיקולעמַאמה : יריב
 בדנתה , ועפממ גיוודול בוש ירחא הנש הרשע שש . (* = (אוז808) ם'ררוקה
 וימעפ םירה םרטב ךא . םיקושעה ויחא תא םש עישוהלו הרוהיב תינש תולעל
 .םע המחלמ תושעל  תיעופצה אקירפא ץראל הנושארל ךלה = , הדוהי הצרא
 תד תרופמב אבלו ,םידבעל ול תויהל םצירמהלו םיה :ידדוש םילאעמשיה
 דָבָּב רָבָד םאתפ ץרָפ , הריבה ריע סינוט דע ּויִליַהְו אּוה עיגהב יהיו.םירצונה
 יכ םתוארב ,אבצה ירשו מע םידבכנו םיבר םירש םג אוה תמיו- ,וחנתמב
 תירב ותרכיו והמהמתה אלו ּושָה ,  םהישאר לע היוטנו הפולש תומה ברח
 לכמ ללשל םשפנ םהל יהתו סתדלומלו םצראל ובושיו ; םילאעמשיה םע םולש
 :עסמ םג . -- םילשוריב  םירצונה תוכלממב ושענ לב תועושינ : ;אוהה עפמה
 :ליח ירובג תרבח שארב דנָאלגנע ךלמ ןב רראּודע"איהה תעב עסנ רשא בלצה
 , םולשוריב רשא םירצונה תכלממל ליעוהל אלו רזעל אל היה , םיזירפה ינבמ
 \םברח תא םיקולעמאמה :ופינה 4, וצראל ובוש ירהא םיטעמ םימי תפוקתל יכ
 םתכלממ סָּב .דיִרָש לעו הדוהו ץראב רשא םירצונה תיראש לע : הלורגה
 םידירשה םירצונה םג וההמ:זאו ,  ובע תאו אכויטנא תא ודכליו :, םילשוריב
 הָּבְסָנ הדוהי .ץראו = , ותיבל שיא שיא .ובושיו /התוא ובזעיו ץראב .רשא
 : וחי . םיצירעה םיקולעמאמהל

 בלצה יעסמ .וחימצה רשא תושרחה לע ןִיִע ףיִעָב םא. הנתו 8% 0.
 ,שָבְר םג אפורייא יבשוי ּודָר הזה יראה תִיְונְמ יכ תוארל ונל לָקָנ , אפורייאב
 יבשוי ּועְרותה , הנהה תוקוחרהו .תולודגה תועסמה יפ לע (א:: קותָמ אצי זעַמּ
 < ימע יכרדמ תוקוחר םהיתובשתמו םהיכרה רשא םינושו םיבר םימעְל אפורייא
 =. אפורייא ימע וררועתה זאו . ברעממ חרזמ קוחרכ םהיתובשחממו אפורייא ץרא
 == רוא תוארל וחקפנ םירוע יניעו , םהילע תֶלָואָה הָליִּפה רשא הלודגה המרְרתהמ
 תשרחו םהינמא ידי תכאלמ , םהיפכ תונובת , םיבר םימע :תומכח רוא-,.שדח
 "  לעו ללכב םלועה תוכילה לע םב הססונ השדח הורו , םהישרח .ימכח ישעמ

 :,םלועח יִנָפּואְּב הָיַחַה חור איה המכחה יכ ואָר האְר ,-- טרפב םדאה ינב יכרד
 < "תונבל , המכחה םשב אורקל ולחה זא ינמו ,-- םִיַחְת , ירש תַמְשִנ ,ּהָתְמשְנְו

 : הל ננמ
 ", ושאר לע וידיו בלצה עסממ ובושבו , םתד תא רימהל םידוהיה תא ץחל הזה ךלמה (*

 ריעב ., תפרצ ירע לכב דומלתה ירפס תא שאב ףורשל רוזגיו , זע רהיב םהילע ותמח לכ ךפש
 * ריעו ריע לכב השענ ןכו , דומלת ירפס תונועט תולגע עבראו םירשע ופרשנ 'הרבל זיראפ
 ' םיררונ ויהיו הלוג ילכ ושבל םימלש ןכו םיברו ,איהה הערה הרזגה לע דאמ ולבאתה םידוהיהו
 ויה , איהה ץראב םיראשגהו , ךלמה רצואל ומרחה םנוהו םשוכרו םהיתבו , תורתא תוצראב
 0 .- םנזגיו םנוסאב וקמיו , הקרשלו המשל , ןוארדלו תופרחל ,/דאמ הלוחג הערב



 םנ המו , םב ןמא אל םינב םילאעמשיה םע תיהבה תרוסמב אובל םורצונהל
 רזגיו- , רסיקה השע רשאכ .חמרמו אוש ינרא לע אוהה . םולש :תירב תא דָסְּל
 לע  םג לודג םהח ליטה ןכ לעו ,ָהְלְלַחיַו תירצונה תדב .רסיקה דגב יכ רמא |

 םרחה רבד תא ועמש םילשוריב רשא םינהכהו --.וחישמ רבק לע םג םילשורי
 תכולמ תרטעב ךורדירפ רסיקה תא רַטַעָל זע םשפנב ּוביהְרְה אלו , וזגריו אוהה |

 .-- ךלמ םולשוהוב יהיו ושארַב הכולמה רֶתָּכ תא םֶש והכל הסיקה קר ,םילשורי
 ותוא םיאנושו וב ורגב  םילשוריב רשא םיריבא .תַדָע לכ יכ רסיקה . תוארכו
 םירצונה תכלממל תומוצעתו זע תתל ֶיְלַצִה םרטב וצהאל בש , האנש תילכת

 .תפוקתל . -- הנושארבכ :הטמ השמ: תהרל .רוע פיסות לבל .השודקה ץראב
 םיבוקנה םדקה ץרא:ירלימ םיארפ ידודג חשוהקה ץראב וצרפ הנש הרשע עברא
 םהו .,הממש רָּצְרַמ םהירהאו: , בטקו חַצְר ךלה סהינפל ., רעימסערַאווָאה םשב
 .תומצע תאו , ירצונה רבק לע יונבה .לכיהה תא ופהה-., הדוהי ץרא .תא ודבל
 , המלש םירצונה תפובת התיה הוע הי לע . םחירבקמ וכילשה םירצונח יבלמ
 / מ לַעְגְנ םשו ,הבטל םהיריבא רחבמ תא םהה םיארפה ירודג ודירוה-םש.יכ
 / םילאעמשיה דימ וחקל רשא םירעה לכו , 'ח ףא םויב .ברח יפל ולפיו טהירובג
 . קר הראשנ אל םירצונה ידיבו ,:אוהה אָרַּפ סע. יריב ולפנ , םתשקבו םברחב
 | . ףוחה ירעמ תוטעמ םירע רועו וכע ריע

 .. םירצונה יפולא ולהבנ , ברעמה ץראב הזה רברה עמשהב יהיו <% 9
 / שודק , תפרצ ךלמ:יעישתה גיוודולו , םֶמַע תב רָבַש לע םהל הָעְרָי םשפנו
 6 :עורקל םדקה הצרא ויריבא אָבַצ םַע תולעלו םישּוח ץֶלָחַהְל ברנתה , םירצונה

 | ּולִת לע ירצונה רבק : לכיה תא תונבלו השודקה ץרא תא םהה םיארפה ידימ
 תלדמ .בר ןומה םג םיתרפאהו םיעושה סּורָמ ינבו םיריבא תַדַע . הנושארבכ |

 וא ךרד םשארב רבע אוהו: , הזה ךלמה לג לֶא הנפו רבע לכמ ורהנ ( םעה |
 יכרד תישאר והתו . םצפח זוחמ דע האלה םשמ עוסנל םירצמ ץרא רע ןרעפיצ <
 םָצִעְבּו , םירצמ לובג לע רשא הרוצבה עטטעימָאד ריע לע רּוצָל םהה םירובגה \
 םג דוכלל (סולינ) ראיה הלעַמְמ םעסָנב ךא .הושפתיו החטבמ זע ודיִרוה םדי |
 וריגסה םירצמה יכ ,  הרבשנ םעָהְג םתרובג התשְנ , םירצמ ּועָמ הריק תא |
 ברָה תכִמ םּוַּו היִמילעקּו ראָיַה יקיפא ןיב םוצחליו םיִרָצִמַה ןיב יִלגַרַה לִיַמ תא !|
 תֶלְבא ט שאב ּותיִצַה םירידאה םֶהָיְיִצּ םתמחלמ תוינא תאו , םַמּת רע ןֶרְבַאְו גרה ,

 / (רעייפ סעשיכירג) םינויה שא םשב תעדונה שאה איה 'הָבְבִ אל רשא
 תרפועכ וללצ הבהל רימ םיטלמנה יכ , םימבו שאב םיניר ינשב ונודנ יב דע
 ויריבא ירובנ יריחבו גיוורול ךלמה יִהֶא םג . ומּויסָכִי תומוהתו םירידא םימב
 רשא ברח יהירש ישפנו ושפנ יבשל תתל ץֶַחָלנ ךלמהו , ברח יפל זא ולפנ |
 םירעה תא בישה רשא רע יבשה רובָב הזה ךלמה בשי םיבר םימי , וילגרב | |
 , היבשב 1תֶא רשא םעה תושפנו ושפנ רַפּכ דאמ בר ףסכ ןתנ םג , רכל רשא |
 םוצעהו ברה ןומהה לכמ ךא . ישפחל םירצמ תיבש תחתמ םהו אוה אצי ואו |
/ 
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 -4 טאררעפטנַאממ ףארגה לרונב ולפנ .הקיתעה אילעה ראב תודחא תופנו
 ?רפסב הלאה תורוקה תא בתכ רשא ןיאּוררַאהעליוו רפוסהל השרי התיה ָאיַאְכָא
 לא -וולנרשא תפרצ יתרפא ידיב ואב םינויה ירעמ .תובר םירע רועו ןעהטַא
 םיטפשמהו םיקחה תורסומ לע .הרפונ תאזה השרחה הכלממה . םהה םיעסונה
 הנש .םישמח ץקמ יכ / םימי ךרַאל הרדועתה אל ךא ., ברעמה תוצראב רשא
 אל םא לפנל .הבשחו הנולטכ הררונתה הָתְרַמַע ימיב םגו ,רָעָבְל התיהו הפס
 תיברמ ולפנ הנש םישמח ץקמו , ברעמה תוצרא יכלממ םירחא םיבלמ הוכמת
 א'ה) םינושארה ץנָאציב ירסיק עזנמ רטה םּונְאלֶאָאלַאפ לאכימ יריב היתונירמ
 לילָּכ הפלח יכ רע רופהו ןלֶה איהה השרחה הכלממה הכלה ןכו , (1961 א'כ
 . .תיראש הל ראשנ אלו

 2 .הַמּואמ ושע אל סהה בלצ יעסונ יכ עדנ רבד אצוממ 8.
 ןיאו הממ הטמ איהה הכלממה הדרי ןכ לעו , םילשוריב רשא םהיחא תכלממ
 אל , חל עישוהל םידודג םירודנ ןכ ירחא ּולָע רשא םַעָב םיבדנתמהו ,הל רזוע
 וםַלָּכ ץצוח ואצי אל ,רפסמ יתמ ויה םה יכ , התערמ הליצהלו הל ליעוהל ולכי
 םרי הרצק ןכ- לעו ו םילָיַת ידיגנו תואבצ ירש .ילבו הכרעמו רַטשמ ילב וכליו
 םירליה  ירודנ ידי ורצק רשאכ .הרעפלו איהה  תלפונה הבלממה תא ןיכתל
 םידלי ףלא םירשעכ יכ , םהיחאל םש עישוהל :הדוהיב תולעל ורדוגתה רשא
 תאו התוא תחקלו םילשוריל תכלל םהילגר תא ואשיו םהיתובא יתב תא ובזע
 האלתו למע בורמ ךררב ותמ .םהמ םיבר .ךא .םילאעמשיה ירימ םחישמ רבק
 םירחוס :יריב וא- , םי ירדוש יריב םירבעל ורכמנ םהמ-םיברו בער תופעלזמו
 יתבלו םתדלומלו- םצראל ובש טעמ יתמ קרו , תוקשעמ עצב יפרור םינענכו
 תולעל ובדנתה רשא םיבר םירש דועו יראגנואה סָאערדנא םג ,םהיתובא
 תא ועישוה אלו הישות ושע אל םה םג , 1917 ז"'עקתת א"ר תנשב םילשוריל
 רסיקה ררועתה הלאה םירבדה ירחא . -- הדוחי ץראב םהיתוקוצממ םהיחא
 טספאפה עומשכ יהיו ,םילאעמשיה םע םש םחלהלו תרוהיב תולעל ינשה ךירדירפ

 ישימחה בלצ עסמ שיא רשיה רסיקה לע לורג ףצק ףצק , הזה עסמה רבד תא

 חיפקתת א" = = לבלו ובאי םירצונה ימע לבל ריה תקזחב וציו ,  ומרח
 1% הָעֶש אל רסיקה ךא . םדקה הצרא וירחא תכלל ולוקב ועמשי
 לא ועיגיו םכררל ועסיו , ותוצמל םנזא ּוטָה אל וליח ישנא םגו , טספָאּפה לא
 ןיבו םירצמ ןוטלש ןיב הלודג המחלמ התיה איהה תעבו ., םולשב םצפח זוחמ
 ךירדירפ רסיקה אצמ זא . הדוהי ץראו םרא ץרא תלשממ תודוא לע קשמר תַחּפ
 וילא המה ותנובתו ותמכח- בורבו ., רואל ובל תובשחמ תא איצוהל .ןוצר תַע
 םישהל ןוטלשה וילא הצרתיו , תירב ומע תורכל םירצמ ןוטלש בבל תא
 תא םג-, ןהיתונבו תרצנ תאו םחל תיב תא , היתונבו םילשורי תא םירצונהל
 ח תירב ירבד תא טספאפה עומשכ , ןוריצ ריע דע ופי ריעמ םיה לבח לכ
 הואנ אל יכ ורמאב ונושל םעז וילע ךופשיו :, רפיקהב ראמ  ףנאתה ,אוהה

 םירצונהל
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 םירשה .רחא ידי תא אלמיו / ופא םעזב  ץאניו ול רחיו , ותכלממ ץראב =
 םתוא רפכלו םהה םייקנ ימד תא וכפש ימ ירי בטיה שוררלו רוקחל םילודגה |

 , וערונ /אל םהיתובקעו רבכ ורבע וקמח בלצה יעסונ ךא . םכפוש  ימדב
 דנָאלטטאשל וחרב ,ואלמ םימד םהידי רשא םיחרזאה םג םיליצאהו 'םיתרפאהו

 םטילשה קרו , םהיפכ ןויקנב .וצחרי\ םשפנ תא וקירצה םירצונה רתיו , ּוטַלְמיַ
 -- רבד השענ אל תאז תלוזו , ותרוקפמ רסוה קראי ריעב רשא

 רשא לכמ אוה הנוש יה האמה תישארב יעיברה בלצ : עסממ 7
 ףארגה לנד תחת  םיקלטיאהו  םיתפרצה : יריבא :ופסאנ :1א כ : ,וינפל "ויה
 ואוביו , ןרערנָאלפמ ןיִאּודלַאב רשה  לגד  תחתו טָאררעפטנָאממ סויצַאפינַאב
 .קחצי ןב םויפקעלא הנהו , הדוהי הצרא תולעל ןכה ורמעיו גידענעוו ריע לא
 המהלמ תּושע םהל רוזעל םהינפ תא לחיו =, :סתויסל ץנָאציב ךלמ .סולעננַא
 וותוכלמ אסכמ ךלמה ויבא תֶא-חיִרַה רשא לעד םקנ ונממ תחקלו ויבא יִחֶא ודודב

 תתל םתוא חיטבהבו . ויתהת ךולמיו ו אָלָּכ רובב והכילשיו , ויניע תא רוע םג
 תחת םיחרומה .םירצונה תא :איבהל .םתלועפ דעב .בומ רכשו 'בר בקע םהל
 ודכלי רשא דע םילאעמשיה תמחלמב םהל רוזעל םג , אמורב טספאפה תלשממ
 יכראמ וחמשיו , ותלאש תא תושעל בלצה יעסונ וילא ורתענ / םילשוהי תא
 םירובגה םשכ םש םהל תושעלו םיאלפנו םילודג םישעמ תושעל םריל ןמזה הָנָא
 , אוהה עסמב םהינפ תמגמ התיה תאז קר יב / םלועמ םשה ישנא םילודגה
 ןב דאמ ןקז שיא , גידענעוו (עגָאד) דיגנ ַאלָאדנַאד היה איהה תעב םאבצ הש
 .תולודגב תכלל רוע הָתּוָא ושפנו 1וביִשְמ תּוהְכ ולָחַה ויניע רשא הנש םיעשת
 ירעש דע ועיניו 'םהיתוינאב םהה םיעסונה> לכ ודרי 'הרהמ לק ., תואלפנבו

 תא" ובישויו הושפתיו .הטהלמ תורעסב :הילע :ורעתשיו  לעפַאניטנאטסנַאק
 יריבא ךא . הנושארבכ הכולמה :אסכ לע ויבא סולעגנא קחצי תאו סויסקעלא
 'ן םתלועפ רכש תא .םהל םלשל ץראה םע תאו ךלמה תא הקזחב וצחל םיעְסונה
 וילע ורשקיו , םהילע איבה רשא הערה תורוא ךלמה לע ריעה יבשוי .ופצקיו
 יפל סויסקעלא לפנ איהה המחלמב . וליה ישנאבו םכלמב המזולמ ושעיו רשק |

 םשיו אשנתה םירשוקה שארו ,הָתַעְבּו דחפ בורמ תמ סולעגנַא קחציו , ברח |
 ילעב םיתפרצה יניעב רבדה עריו , הכולמה אסכ לע בשיו ושארב רסיק רתכ ||

 יףצשבו , הודכליו לעפָאניטנאטסנַאק לע המח :תרעסב תינש ורעתשיו ., עסמה

 היתב תא ופרש , היתורוטו ּהָזָע תונמרא תאו התדמח: ילכיה תא וסרה םפצק
 וצפניו תובצמה תא ורבש , קיר ילככ .םוגיציו היתולפה יתב תא וסש , םילודנה
 הצרא הובנ דומע שארמ .וטמש שרחה רסיקה : תאו ,  םיקיתעה םינויצה תא
 הּומָש רשא ץנָאציב תכלממ תא םהיניב וקלח ןכ ירחאו ; ויתומצע לכ ודרפתיו
 :קלחב 5 הריבה  לעפָאניטנָאטסנָאק םע- .הבלסמה + .םינייטילה 'תירסיקל

 יריב ולפנ :יאָאנָא  םיב א םיבר :םייאו" ףוחה- תוצרא ; ליחה רובג ןואויאב 1
 ןודקומ םתלשממ תחת םדקה ץרא לכ רחס תא ואיבה םהו , םינָאיצנעווה

 תופנו |



 =. 'םרטב ךא -- , חבטל םשפנ תא ושידקה םילשורי ןאצ , םישרק ןאצו , חבטה
 < = ,םהיעבוק יריב םעיגי לפי לבל שא תרודמ לע םשוכרו םנוה לכ תא וכולשה ל
 ותשא הֶנַח תא  טחשיו ודיב תלכאמה תא הלהקה שאר יִסּוי על ןכ ירחאו
 םוי 'ר רוב רשא תלכאמה לומ וראוצ תא טשפ זאו ,יה תארי השא , הבוהאה
 והער תא שיא םידוהיה תיברמ וטחש הנורחאלו ,ותוא טהש בוט םוי ירו , בוט
 םינזא הנילצה ורָכזְל רשא הוה השעמה . ויתונבו וינבו וקיח תשא תא שיאו
 םג אוהה סויה םצעב םינפל ושע ןכו , לודגה תבש ברעב השענ , בל לכ רָתָיַו
 לודגה תבש ברעב יכ , הינשה םעפב יה שדקמ תוסירה רחא םינורחאה םיאנקה
 םהל ץֶעיו הדְסַמ תדוצמב רשא םיאנקה = לכ תא ץרענה .רובנה רזעילא ףסא
 , בוט םוי 'ר ץעי רשאכ ויתונבו וינבו ותשא תא שיאו והיחא תא שיא טוחשל
 רקי יכ , ָמִּת דע והער ברחב שיא ולפיו 'אוהה םאבצ רש לוקב ועמש םיאנקהו
 בבלה יב םיאריה םידוהיהו . --םהיררוצ םיאמורה ידיב לַפָנִמ תומה םהיניעב
 שאה תא תובכל םחכ יצמאמ לכב וצמאתה ,בוט םוי יר תצע תא ושע אל רשא
 לכב שא ּותיצה וירבחו בוט :םוי 'ר יכ , הדוצמה ךותב תחקלתמה הלודגה
 אוהה הלילה לכ . הבטל ויתא תא שיא םַעְיְרִַה םרטב הרוצמה יתב תותלד
 םויב רקבב רחמלו , תָבָשְל םוקמ םהל אוצמלו הרעבתה תא תובכל וצמאתה
 הפוסב םב םחלהל םיביואה ולחה רשאכ (1190 נ'קתת א"ד ץרָאמ 17) תכשה
 תותפל םוחיטביו , םולשל םיראשנה םירוהיה םהל וארק , םעפב םעפכ הרעשבו
 םֶתַא תויהלו םתד תרוסמב אובל םג בוטה םנוצרב הדוצמה ירעש תא םהינפל
 ישנא ּותָמ ךיא םהיניעל 'חיכוהלו , םותימי אל יכ םהל ּועְבָשְי ךא םא רחא םעל
 . םיִתָמּומַה תּולְבָנ תא המוחה לעמ וכילשה :, דאמ ארונו םויא תומ םתמחלמ
 המואמ םהל ושעי .אלו םהמ דהא לא םדי וחלשי אלייכ םהל ועבשנ .בלצה יעסונ

 םהה םיללמואה וחתַפ רשא טעמכ ךא . הדוצמה ירעש תא םהל וחתפי ַחתֶּפ םא
 תא ובישיו םתא רשא ףוספסאה לכו בלצה יעסונ םהילע ולפנתה , םירעשה תא
 ! םינונחתבו יכבב םהילגר :ינפל םירבאה ולפנתה אושל -- םבל לא םברח רוצ
 ורה \ םירצונה יכ 1 םתנומאו :סֶתָד לָא םתוא ָתָפַסָל םהילא :וננחתה אושל
 ריעב ובשי רשא םידוהיה לכמו . = םהיתולבנב םג -וללעתיו , ברח יפל םתוא
 " שמחכ היה םיללחה לכ רפסמו , דחא דע רתונ אל דובכבו רשעב קרָאי
 | , שפנ תואמ

 ריעב שלאו יעסונ וגרה , (ץרָאמ 16) אוהה רמה  םויה ינפלו 8% 6-
 ריעו ריע לכבו . המש םיבשויה םידוהיה ינבמ תוחפשמ עבשו םישמח רנּומרע
 םירוהיל וניכה םש , רנאלגנעב בלצה יעסונ לגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו
 ינבמ 'םיבר םנמא .םעיגיו :םנוה לכ תא וזוביו םימכ םמד תא וכפשיו תבטמ
 םיבר םידוהי לע ולמה , םבבלב םיהלא תארי העגנ רשא םיחרזאה םירצונה
 םהל הרכז -- תווה רבע יכ דע הרתסל םהילע ויהיו םהירדח רתסב םוריתסיו

 םירוהיל םירצונה ושע רשא תא רראכיר ךלמהל עדוהב יהיו , -- ! הבוטל יה

 | ץראב
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 המחלמ םהה ליח ישנא לכ וכרע סיפוצר םימי השש .םידוהיה לע םירצה בלצהי

 ןכ ירחא ..רוחא  םּוּכיו םירובגכ  םהינפל ובציתה : םידוהיה ךא , םידוהיה לע =
 םע ומחלהב ךלמה :תוצמ תא אוה .הֶרמַמ יכתוארל זוחמה טילש יניע וחקפנ
 רשא תאזכ תעב םג המו , םב עוגפלשונא זועַ לבל הוצ ךלמה :יכ = , םידוהיה
 בושל בלצה יעסונ תאו ריעה יתרזא תא דקפ ןכ לע , ותדוצמב .םירתתסמ םה"
 ץחליו , םיפודגו תופרח וילע וכפשיו ולוקב ועמש אל םה ךא ,ותיבל שיא שיא
 םירסה .אבצה  ישנא תא קרו , םהישעמ תא עצבל .םחינהלו םתוא ,בוזעל
 םג םהל וכלה ותכל ירחאו , ןושארה ומוקמ לא .בשיו ךליו ומע חקל ותעמשמל-
 םהיתבל ובָש בל ימכח םיבר" םיהרזא ףא ) םיתרפאהו םעה םורמ ינבמ םיבר>

 דַמָע םאתפ הנהו .םתירהא היהה הרמ , ךלמל םהישעמ עַרָוי םא יכ :םערָיב
 ורסח הל ּורזיו , הער רוע םהל הנָאת אל יכ ונימאיו , םירוהיל הלצהו חור
 . הדהמ םתערו , םויה םהילע רדק הרהמ דע ךא . םשפנ תורפ לעו םתלואנ לע
 "רֶזַאיִו האנשה שא תיצָיָו , תדה תאנק שָבָל םירצונה ינחכמ דחא יכ ! אמי
 תוביבס םש דוע וראשנ רשא בלצה יעסונו ףוספסאה תושפנב:הממשמה תוקיז
 העיקבהל הדוצמה לע תולעל , םהישעמ תא עצבל םררועיו םריעיו :, הדוצמח
 םיפכ לעפב םגיכ דבל םיתפש רבדב אלו .שאבו ברחב םירדוהיב תומקנ תושעלו-
 רוגח אוהו , איהה הוצמ תמהלמ םֶהָל םעה דחאכ יכ :, סידוחיה תוהל ליעוה
 ול אוה הרחסו הנצ אוהה דופאה יכ לכל ַחיִטְבַה .םנ הַטְכַיו , ןָבָל רב רופא

 תא ץרתו  ןבא :ידוהי שיא וב הרי תאז לכב ךא = עלק ןבאמו .ףועָי .ץֶחמ <
 בלצה יעסונ וליפעָה רשא םעפ לכבו , םירובגכ ומחלנ םידוהיהו . -- !ותלגלג
 בער יִצחְו םהילכמ לא םחלה יכ ספא . רוחא םתוא וּכה , המוחה לע :תולעל-
 ופסאתה זא . -- בער יללח ויהי ברח יללה תחת יכ להקה לכ עריו , םב ּותָהנ
 אב רשא הרות שפות דּומְל שיא םג היה םכותבו , הצע קיִּתַמל הדעה ישאר-
 , םיהלא אריו בל ץימא שיא , בוט םוי יר ומשו , קרָאי ריע לא תפרצ ץראמ
 יכ איה אלה 'םהל הצועיה הצעה" יכ םיעמושה ינזא -תא לניו וילגר לע םקיו
 ,ושפנב די חלשי ןורחאהו , ויתונבו וינבו ותשא תא שיאו ויחא תא שיא .וטחשי
 וירבד תא םותחוו , זע ישגרבו שא תַּכָל ךותמ ברה רבד םהה םירבדה תא
 םישודק דוסב ץעי אוה , ויתוצעומל .רקח ןיא רשא .לארשי יהלא יהי:  רמאל-
 ןה אנוארו--השודקה ותרות תשודק לעו ומש תשודק לע דחי ּונלּכ תומנ יכ הבר
 המו ,ונינפ לע ףפועמ ברחה טהלו ,וניביוא ברחב וא בערב .תומל םיכלוה ונחנא
 ונתמשניתא ול בישהלו לארשי שודק םש תא שדקל תעה האב התע --?דוע ליחונ
 תורודב סג םינושאר תורודב וגיתובא ושע ןכ.ונל התוא ןתנ רשאב השּודקו הרוהש-
 םוי 'ר רבד הלאכ םיבר דועו הלאה םירברכ , +-- ונא םג השענ ןכו , םינורחא

 ץעי .רשאכ תושעל רֶמא ורמג ,וירבה .תא-ועמש רשא בל מכ ייִריִּבַכְו , בוש = |
 םַעְתַה הוקתה חור יכ ,ותצעל ובא אל בל יגומנו םישלחה קרו , הוה ברה. |

 ןיִבַה יתפרצה בוט םוי 'ר ברהו . םייחה רואב רזאל םקותיחשמ ּוטְלַמְי יכ .ווקינ
 חבטמה



 לי.
 4 ישארב !ואנכ דוע רתויו ,םשוכרו םנוה תראפת רקיו סהיתב דובכ רשע ללגב האנק
 < םהיחא תוכאלמב:רשא יסויו ךורב : המה אלה , םחדע יניעו םהה םידוהיה
 < םירוהיה ינש יכ . -- הזב ונרפס רשאכ -- זחשמה םויב ךלמל החנמ ואיבה
 . .םינזורו םירש ילכיהל ומדנ םתדמח יתב ,  םימוצעו םילודג םירישע ויה םהה

 , קרַאי ריעל ןארנאלמ ובושב ךורב שיאה הז םנמא . םיענו רקי ןוה לכ םיאלמו =
 ןנָמ ילבמ ראשנ ותיבו :, ןָאדנָאלב  םירצונה וב ּולָח רשא םיעצפה ללגב .תַמ
 ןוה תא לולשל םשפנ התלפ' םג הפסכנ רשא :בלצה יעסונו . דוע חֶזַמ ילבמו
 רשע תא תוארל םניע  הרצ רשא ריעה .יחרזא :םג , ברה :םשוכרו םידוהיה
 םידוהיהמ וול רשא םיִעָושַהְו םיתרפאה םג , םהיתב דובכ תראפתו םידוהיה
 סומזיטאנאפה חור .רשא הורה ישנא םינהכה םגו / םלשל וצפֶח אלו בר ףסכ
 דיחכהל רשק ורשק דחי םלָּכ , םידוהיב המקנ תושעל םב הרעוב תירפנ לחנכ
 שיאואצמי זא קר יכ , המראה ינפ לעמ םתולכלו קרָאיב םיבשויה םידוהיה תא
 הלילב ריעה יתבמ דחאב שא ץורפב יהיו ,ושפנ תואתו ובבל קשח תא שיא
 ואצמ אלו , ךורב תיבב/ םיחוהיה יררוצ .וצרפתה :, ןודזב וא .הרקמ יפ לע
 תאו בהזהו ףסכה לכ תא וררשיו וסמחיו ולזגיו :; ויתונבו ותשא .תא קר וכותב
 שיאהו , שאב תיבה תא ותיצה :ןכ ירחאו , תיבב ואצמ רשא הרמח ילכ לב
 ךותב םיבשויה םידוהיה לכ לע הפקשנ הארונ הער יכ האר בבלה םֶכָח יסוי
 לא םאיביו , הלהקה ישנא תיברמ תא םג ותיב ינב לכ תא ,חקיו-רהמיו , ריעה
 סעז רבעי דע םיערמ דוסמ םריתפהל הדוצמה רש .ינפ תא לחיו , ךלמה תדוצמ
 לע תויחל איה ךלמה תוצמ יכ .הנמאנ עדי רשא רשהו . םינוריזה םימח וש
 לבל םדעב רוגסיו איהה  הרוצבה הדוצמה ךותב םֶָאיִבָה , הָרְתַפְל פידוהיה
 רשא םידוהיה רתי לע ולפנתיו םיררוצה ודדונתה ינשה םויב ,הער םהילא הנָאת
 ּומָש ןכ ירחא . םשוכרו םנוה לכ תא םהל וחקיו ברח יפל םּוַּיַו ריעב ורתונ
 ורימהי : וארקיו םלוק םורמב ומיריו , הדוצמה ךותב רשא םידוהיה לע רוצמ
 תא םיררוצה ושיגיו , רבד .םהל ּונָע אל םידוהיה ךא . +-- ! םכל עַרָנ אלוזםכתד-

 איה הרוצב .יכ הל ולכי אל ךא , הדוצמה תא חַגְנְל לזרבה יִליִא תאו םיִרָּכַה

 רוגבי לבל וינפמ םירוהיה ּורּוגיו ,הצוחה הרוצמה רש אציו סויה יהיו . ראמ
 = לומתכ םתא ונניא הנהו רשה ינפ תא ואר םה יכ , םהירצ ידיב םֶריִנסִיַו םב
 .התיו , הדוצמהירעש תא ול:וחתפי לבל וצעיתיו רוס וק'תמה ןכ לע , םושלש
 . לע לפה ביִצְנ ינזאב ןנואתיו , תיחשהל דע וב הרעב .ותמחו , רשה ףא םב
 . ךלמה וטילשה רשא .הדוצמהמ .ותוא .םירחהל הצרמנה םתוזעו םידוהיה .בהר
 תורחבו ,ראמ לורג רש היה רשא ,אוהה ביצנה ףאב םג ןשע הלע זא , הבותב
 םררועיו םירצונה ירי תא קזחיו הדוצמה דע אוביוווימעפ תא םירה םירוהיב ופא
 ,םתוזעו םבהֶר לע םיטפש םהב תושעלו הדוצמה תומוה תדר דע םידוהיב םחלהל
 םָוַציַו אוהה ךלפה לכב םידרפמו םירזָפמה םיִניזִמ אָבְצ ישנא -רוע ףפא םג
 | - יעסונלו םיחרזאהל עורז - תויהלו , החטבמ וע רירוהל + הדוצמה לע רַעְתְשַהל

 0 בלצה
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 הצרא בלצה יעסונ שארב הכלל תפרצ ךלמ טסוגיוא פיליפ םע רבחתיו דנַאלגנע =
 יחרזא םירצונה יכ .רנאלגנע ץראב הניחמו ריע לבב םידוהיה ימד וכפש ,םדקה + :
 וואתיו ,  םֶשּוכְרּו םֶנוהְו םֶליִהְבְג םידוחיה רֶשַעְּב דאמ הלוהג האנק ואנק ץראה =

 קר וחקל תדה תאנק תאו , םעיני לכ ווב -םהל רשא לכ תא לולשל הואת
 םֶתְלְכַא םֶהָר תַאְנְק יִכי ורמאיו ,םיחצורו םירדושל ובשחי לבל :םיניע .תוסבל
 ,י--המה ושע רשאכ םהל תושעלו ,לּומג םירוהיל בושהל םֶתְקיִצִה םִחיִשְמ תפְרַחְ
 םירישעל ועדונ הכותב םיררוגתמה םידוהיה יכ ,ןניל ריעב םהישעמ תישאר יהתו
 ופרר םה :יכש : רמאל רקש םהילע ולפטיו םהילע ולפנתיו וללוגתיו , ראמ םילודג
 רחא לא וסונבו ,טירצונה תד תרוסמב אב רשא םהיחאמ דחא שיא ירחא ברחב
 ןכ לעו :.::תומל והוחקל וחְּבְזִמ םעמּג תיבה ךותב וצרפ , םירצונה תולפת יתבמ
 יעסונ .םג: , םידוהיה תא תיחשהל ודיב ותהשמ ילכ שיאו םירצונה לכ ופסאנ
 ריעמ דיִרָש ריבאהלו םשפנ :יאונש תא תימצהל םעהז ויהיו תא וול בלצה
 ברח תכמ בר-םע םהב וכי םידוהיה לע םהה םידוהגה לכ ולפנ .הכפש המתב
 ללשל םשפנ םהל יהתו  םֶהיִנש 'רועָב / וטלמתה 'טעמ :יתמ קרו :,ןדבאו גרה
 -- םיחצרנה תדמח ילכ לכ רצוא וסשיו בהז וזוביו ללשה לא ּוטע םירצונהו
 .תתוללעמ לעו ריעה יבשוי יכרר לע .ןיע ,תוקפל ךלמה ּוהָנְמ רשא ריעה רש ךא
 בל תא םיעכהל םידוהיב ושע רשא ברה גרהה לע םירצונה תא טפשמב איבה
 ּועְבָשַיַו םפכ ןויקנב וצחריו םהה םיחרזאה וקרטציו ,'ורובכ יניע תורמלו 'ךלמה
 רשא : בלצה יעסונ קר , אוהה םדה תא וכפש אל םהירי .יכ תועובש יעובש
 רובעבל הזה רבדכ תושעל ודיזה םה קר , םהינפ דגנ ךלמו םיהלא תארי ןיא

 הכו הכ ןיב ּוקְמְחְתַה בלצה יעפונ יכ ספא , -- םהזו ףסכ םהיתוהתמא :תואָלַמ
 , עגפ לכ ילבמ לודג שוכרב ואציו , םדיב םירוהיה : בוט לכו ריעה רעשמ
 -- ועדונ אל םהיתובקעו

 רועב רשא םידוהיה לע םירצונה ולפנתה הלאה םירבדה ירחא 8 4.

 המשנ לכ סהב ּויִח .אלו םהיתונבו .םהינבו-םהישנ תאו םתוא וגרהיו , ךיוורָאנ =
 ןכ ושע (ץרָאמ 7) םימי שדח ץקמ ,(1190 נ'קתת א"ד רַאורבעּפ תרול יששב)
 ופסאנ קושה םויב יכ , דרָאפנָאטס ריעב  םיבשויה :םידוהיב םג :הדוהי יררוצ
 ילכמו ,  תורחא םירעמ בר ןומה דוע םג , בלצה יעסונמ םינומה םינומה המש

 , םהיתב ןוה לכ תא ּוסשיַו םוגרהיו  םידוהיה .לע ולפנ , הבסו הנאות לכ \|
 זבל ויה םשוכרו םנוה ךא , ולמי ךלמה :תדוצמ לא ופנ הער ברחמ םיטלמנהו |
 ירש םּודיעָוי לבל ריעה ךותמ ואציו ורהמ :.רשא  בלצה יעסונ יריב הסשמלו /

 םהיחאל השענ רשא תא ועמש ןלָאקניל ריעב רשא םירוהיהו ,--טפשמל ךלמה \
 םהל טלפמ ושיחיו , הערה ינפ תא?ומידקיו , דרָאפנאטסו ךיוורָאנ , ןניל ירעב |

 . ּולְצַנַו , ריעב רשא ךלמה תדוצמ לא ||

 םירוהיה לרוג היה , דנאלגנע יבשוי  םידוהיה לכמ רמו ער ךא 54 3 |

 תואלמ םיניעב דימת םהילע וטיבה םיחרזאה םירצונה יכ , קרָאי ריעב םיבשויה
 האנק :
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 .תובוחר לכב לוק םידוהיה .יררוצ .וריבעה הרהמ דעו  ,:םֶהיִנָש רועְּב םרימ

 .. ותְרְבַע םע םידוהיה תומב ץפח שדחה ךלמה יכ היתוצוח לכבו-הריבה ןָאדנָאל |
 , תומודרקבו םיחמרבו תוברחב ורדוגתיו ריעב רשא :בלצה יעסונ ורהָמ .זא
 ואבחתיו =, םהינפמ םידוהיה :וסוניו , המויא הלומה לוקב םירוהיה לע ולפנתיו
 רַעְּתְשַהְל םהיפרור וע יכ ונימאה אלו / םדעב ורגסיו , סירוצבה םהיתב ךותב
 שרורו  םירוהיה בהוא שרחהךלמה תא ּורטעש .םויב שפנ םתּבַהְלּ ו םיְּבִּב
 ןיא :רשא םהה םיעסונ ידודג ךא . ינשה םלעהליוו וחיבאכ .םתבוטו םמולש
 , הצורמה לעז קשועה לע קר םבלו םניע ןיאו :/ סהינפ דגנ-ָךָלֶמְו םיהלא תארי
 רימ לצנהל הצוחה םידוהיה ואצי רשאכו ., םירוהיה יתבב שא :ותיציו וצרפתה
 תובר ךלמה לאש אושל -- בֶָר םע םהב ּוהְצַרַיַו בלצה יעפונ סהילע ומק  ,הָבָהְל
 יכ ותוא ונעיו המרע ומירעָה םירוהיה יאנוש יכ ? המוח הירקה.לוק עודמ םימעפ
 סבי אב :הלילהו .. אוהה:םויה גח םינגוחה ןומה .לוקו אוה םעה תולהצמ לוק
 ךא .- םודוהיב ושע רשא" ברה .גְרְהַה תאו בלצה יעפונ יללעמ :תא ןואָשַמְּב
 , םידרומו םיררוס םינב תנע לוק:קר . ,אוה החמש תנע לוק אל-יכ ןיבה ךלמה
 תרעס תא .טיקשהל ורצח :יהשמ דחא :עליפַארנעד ףלּונאר תא חלשיו .רהמיו
 רשא ירתא םג ,רֶעסְו ךלוהה אוהה לודגה רעסב ואב תַנ וירָבה לוק ךא .רֶרָמה
 ּואָלַמָינ ול ונעל = ,ול ּוזְּב בלצה יעסונ יכ ,הישות וירי ושע,אל- , ולוק .עמשנ
 וצפָה . לע ּוהּולקְסּו טעמ  דועו: , םירוהיה לע בוט רבד רשא לע ןולק וינפ
 םינבו םינב לע םִא וכיו םידוהיב הי חולשל רוע ופיסויו. ,ףרט םֶהיִנשמ ךילשהל
 רחאו , םתד רימהל ובא אלו .םשפנב די וחלש :םידרוהיהמ םיברו , תובא לע.

 ויה םידוהיה יתב תיברמ ..ל'ז םת ונבר רימלת שיניילרואמ  בקעי 'ר היה םהמ
 וא וסרהנ וא :ופרשנ : תושרדמה יתבו תולפתה יתב םג .,שא תלוכאמ הפרשל
 םנ םיבר םיתב טֶהָלִּתַו חור: יפנב לע הפע- איהה הלודגה שאהו ,.'ה-ףא םויב
 תקוחב ותד תא החא.רימה אל םידוהיה לכמו , ןֶאדנָאלב רשא םירצונה יתבמ.

 יכאלממ דחא:היה רשא קרַאי ריעמ ךורב רושעה שיאה קר .,:בלצה יעסונ ידי
 ., םהה םיצירעה ידודג ינפב חמע אל אוה קר- , ךלמל החנמה יאיבמ םידוהיה
 :םויב . -- ריקזהב השרחה תירב תרוסמב והואיביו הלפתה תיבל והובהס םה יכ
 .חַצְרַה לע ותמח שאכ רעבתו , םירוהיב השענ רשא לכ תא ךלמל ערונ ינשה
 רַבְר אוצוה ןכ ירתאו-, םתה םיחצורהו םיררומה ישאר תא תימהל וציו , אוהה
 שנָע םידוהיב ודי חלשו רשא:שיא לכ יכ ותובלמ תונירמ לכב וינפלמ תוכלמ

 בושל ךורב שיאה לא ןוישר ןתנ םג ./ רָפּכ לכ ול ליעוי אלו ךלמב . ררומכ שנָע

 , -- ותד תא רימה תומה רחפ ינפמ קר יִכ ןעי ., ותנומאלו ותרל
 וחנ .,ותוכלמ :ריעב דראכיר ךלמה בשי רשא םימיה לכ הנהו 8 3.

 .תא בזע רשא טעמכ ךא , הדוהי יררוצ לע ךלמה רחפ לפנ יכ , םידוהיה וטקש
 0 רנאלגנע
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 יכ דע שיאב שיא ובר בלצה יעסונ לכ םג ,  ררַאליר ןיבו וניב רשא ןודמהו
 .השפתלו םילשוריב סחלהל דחי םלכ ורבחתה אל ןכבו ,םהיניב המטשמה התבד
 וילא חלש , ןידַאְלָאס ינפל רומעל ַחכ וב ןיאו ודי תלזא יכ ררָאּביר תוארכו

 תויהל תירב םהינש ותרכיו ןידאלאס ול תואיו , תירב ומע תורכל םולש יכאלמ
 עוסנל םעירפי אל שיאו , ופי ריע דע רוצ ריעמ םיה לבח לכ :םירצונה ידיב

 תכלל דרַאּכיר בש הלאה םירבדה ירחא . םהיניעב םישודקה תומוקמה לכ לא
 לטלטיו ./ םיה ךותב הרעס חור ליטה 'הו ,םָי תוחרא ורבעב יהיו . וצרא לא
 וכרד תא דראכיר זחא םשמ . אילטיא ףוח דע הכילשיו רבג הלטלט ותינא תא.
 , ןיוו ריע ירעשל ועיגהב ךא , ותדלומ ץרא לא זנכשא ץרא ךרד השביב רובעל
 ךירנייח רסיקה לא והריגסיו ,היבשב וביר שיא דלֶאפָאעל גָאצרעהה ותוא חקל
 םירוסאה תיבב ותוא רפא רסיקהו ,  ויניעב רשיכו  בוטכ וב תושעל יששה
 דאמ-בר ףסכ רסיקהל ןתנ רשא .דע/םיבר םימי םש בשיו , סלעפירט תודוצמב-
 תואלתה לכ תא רפסל וברה םיאבה תורודה ירפוס ,.ישפחל והחלשיו ושפנ רפב
 ררושמה ותוא ריְִּה ךיאו היבשב הקל ךיא , איהה תעב דרַאכיר תא ואצמ רשא
 תראפת יִדעָּב םּופייו הצילמה הטעמב ופטע םהה םירופסה תאו , לעדנָאלּב
 םיצילמהו םירפוסה יניעב דמחנו בוהא היה .,הזה ריבאהו רובגה ךלמה יכ , רישה
 םירישב ורש היבשוי רשא ץרא ,ןמית ץראב בשי ויתורוהב יטיב , םיניבה ימיב
 לכ ובבל .קשהו ושפנ רמחמ התיה איהה ץראהו * , תובר תומחלמ ומחלוו
 ריש ירבדו;: הצילמה :תעפיו , דימת וחור עושעש התיה הרמזה תכאלמ . םימיה
 . ץראה לע ּואָבִצ ימי לכ ויפמ ּושָמ אל

 דנָאלגנעב םיבשויה םירוהיה לע ורבע ,,הזה 'בלצה עסמ ימיב 8 21.

 םוימ ולחה םהה הערה ימי תישאר . ןדבאו חַצְר , גְרֶה ,תוארונו תובר" תואלת
 ורחא יכ ; (ץרעהנעוועל) ?היראה בל+ רראכיר שארב תוכלמ רתכ םָשּוה רשא
 ואב ,  ותוכלמ לכיה לֶא בָשָיַו םירצונה יכלמ תדכ הלפתה תיבב רּתְבָה רשא
 תכרב וכרבלו שדחה ךלמה לא הרושת איבהל לכיהה לא םידוהיה .יכאלמ
 םינפ יאושנו םירישע םידוהי ינש םג ויה , םהה םיכאלמה ךותבו ,  הכולמה
 יהיו =. (100068) יסוי ינשה םשו(פַפטַנַא) ךורב דחאה םש , קרָאי ריע יחרזא
 םער + (63019790ָע) ירוברעטנַאקמ םירצונה תד איִשְנ ןיִאולאב םתוא תוארכ |

 האטהל אלה  ךתוכלמ לכיהב םידוהיל המי  :ופאב ךלמה לא רבדיו םינפ

 התעו ! בשחתי אל םיוגב רשא הזכ אטוח  יוגמ הרושתו :הָחְנַמ לָּבְַל בשחת |
 דרָאכיר ךלמהו . +-- ! םתהנמ לא ןפִּת לַאו ךלכיהמ םהה םיאטחה תא אנ שָרָג
 "םג :/ ןוצר ותאמ קיפהלו אוהה תדה אישנ יניעב ןח אוצמל דאמ ץפה רשא |
 ונזא הטה ,  הזה רבדכ השעי השע םא םוי דל רשא תא תוארל יאר רַצְקמ <

 ויסירס ךא , וינפ לעמ םידוהיה .יכאלמ תא שרגל וציו אוהה אישנה ירבדל
 ךותמ םתוא ושרגיו , םהה םודוהיב רַמַעְתֶהְל םג םרי תא ריח אוה יכ וניטאה <
 לכיה חתפ םיבצנה םעה ןומהו , עַשְר ףורגאב תוכהבו םיפודגו תופרחב לכיהה |
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 ורהאלו , ןודאלאס יחיב ולפנ תובר םירע דועו וכע ,ןודיצ , ופי ריע
 טעפה תאו .םובלצה תא ּורְּבָש וליח ישנאו , ודיב הריבה םילשורי םג
 הב רשא בהזה ילכו תרש ילכ לכו , איהה ריעב םירצונה תולפת יתבב רשא
 המה ושע רשאכ םהל השע אלו דפח ןידאלאס הטה םירצונהל ךא ., םהל ּוזזּב
 ליוגכו , הרקי שפנ לעב היה 6 יכ .( םילשורו תא םדבלב םילאעמשיהל
 ימדב לאנתה אלו ;.ותקרצו ובבל | תַרָשי םג  התיה ןכ ותרובג.בורו וזוזע
 | -- בלצה .יעסונ .םיחצְנמה

 |עיִנְפַפ רשא הערה לכ תא ברעמה תוצראב םירצונה ה ושכ יהיו 8 1
 :וגרחיו וזגריו ,  םילשורי תא דכל רשא תאו. ,השורקה ץראב ןירָאלַאפ
 םירצונה ולהקנ תרהמ דעו .,ריעו ריע לכב לודנ שערו ןואש םאקו ,ֶהיַהרגְמִמ
 ישילשה בלצ עסמ | , םילאעמשיב םהלהל השודקה ץראב תישילשה םעפב תולעל
 בינרשטקתת א'ד- תובבר ורהנ ,ןעפאנידנַאקס יררח דע תימורדה אילטיא הצקמ
 1189--119% | בירה ,ודעומב רדוב יהיו ותיבב ראשנה לכו ,אבצ יצולח םע
 םיכלמה .השלשו = .(ןודַאלַאס רשעמ םשב ארקנה) :ופסכמ רשעמ ןתיו המורת
 רסיק אסָארַאברַאב ךירדירפ -: םה אלה , ברעמה ץחאב זא ויה רשא םירידאה
 :(ץרעהנעוועל)  היראה-בל דרַאכירו תפרצ ךלמ ינשה טסוגיוא פילופ = , זנכשא
 ..רפיקהו =, םדקה הצדא םהיתואבצ םע תכלל פה םג .ובדנתה , דנאלגנע ךלמ
  המחלמב ךיו ., הנטקה איזאב אוביו ,וירנבג יהודג םע הנושארל רבע ךירדירפ
 הארה אוהה לודגה עפמה 'לכבו /  הריבה וריע תברקב םוינָאקיאמ ןומלשה תא
 הפעלַאס רַהְנ תא הזה ןקזה רובגה רבע רשאכ ךא . ותרובג בורו ותמכח לֶדְג תא
 םימה תולוצמב תֶרָפַעָּב לולציו רֶהְנה :תָלְּבַש ּוהְתַפִמְש א, הנטקה איזא םורדב
 תחעו , איקייליס ריע די .לע .לוחה ישנא ושמָה ותיונ תאו , תמיו םינודיזה
 ןעבָאוושמ ךירדירפ ירחא וכלה םתצקמו , םתרלומ ץראל םתצקמ ּובש ויריבא
 ול :ורזעיו ָאדיוג ךלמהל ורבחתיו ו ועיניו עבטנה ךירדירפ רסיקה .ןב
 - םה םג ורוציו דנָאלגנע ךלמו תפרצ ךלמ םג אב ןכ ירהא . וכע ריע לע רָּוצְל
 . תא לבנו איהה :תעב ורהטמ תיִּבָשֶה היראה בל דרַאכירו ,  הודכליו ובע תא
 " תכהאכו ובל תואנב יכ .ץורפ תוחראו ץירע תולילעו םיער םישעמב ותובלמ דוה
 , - דלָאפאעל יכ ףא םהזבווא ללשב םיזנכשאה תואבצל הלחנו קלח.ןתנ אל ועצב
 . רשאכ ןכ ירחאו .  וכע תמחלמב ונממ תושעל לידגה ךיירעטסע ץרא גאצרעה
 | םוונכשאה םָנ תא .דירוְהְל:הוצ :; ןולק עא רוע תא רַצַבְל ול דוזעל דלֶאפָאעל ןאְמ
 = / הזה רזכאה השע הלאה םישעמה לכמ דוע ערג ,תוצוח טיטכ ותוא סומרלו

 . ףסכה תא >יבהמ  םירצונה .ודיב םייובשח םילאעמשיה והמהמתה רשאב יּכ
 שיא  תואמ שמחו םיפלא ינש גורהל הוצ = / םשפנ .רפּכ םהילע תשוה רשא
 - .רומזי רשא לכ , םדכה תוצרא לכב אגהל היה רראליר םשו ! םהה םייובשהמ
 . תא רוכלל לוכי אל = , ויתוארונ זוזעו ותרובג לכב .יכ ספא =: . זגריו דחפי ותוא
 < םירה ינפמ ,  וכע הדכלנ .רשא ירהא :וצראל בש טסוניוא פיליפו , םילשוח*

 ןורמהו
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 ּועְרַה אל םתד יאישנו םירצונה ינהכ ישאר םג םינזורהו םיכלמה יכ תמא ירמו
 םריתסהלו םדעב ןגהל וצמאתה םה יכ אוה ךופהנו,בלצה יעסונ ימי לכב םירוהיל
 תא ושע םה קר םה , וברקב רשא ףוספסאהו םעה ןומה ידי קרו , םהיפנכ רתסב
 דע םהילע זא הקזח םומזיטַאנאפה חור יכ , םידוהיל ןהה תוארוגה תוערה לב
 םהיכלמ לוקב םג וניזאה אלו ועמש אלו , םתדו םתרות תא םג ורבע רשא
 ,השודקה ץראב ומחל רשא םהיתומחלמב וחילצה אל ןכ לעו ,םהיפולאו םהינהב
 ךראל הרדועתה אלו המק אל םילשוריב וננוכ רשא השדחה הכלממה גו
 .-- הוב .רפסנ .רשאכ , םימ*

 ;יטנאטסנאק ריעל ועיגה ויריבא תואבצ לכ םע דַארנָאק רפיקהו 8 380. =
 םתוא הגישה םש ךא , הנטקה איזאל ואוביו םי תוחרא ורבע םשמו , לעפָאנ
 , הב ובלו רשא ךרדה תא םהל ורה .רשא םינויה יכ , ראמ רע הארונ העַר
 ץרא , הממשו היצ ץרא לא םואיביו , תולקלקע .תוחראב ןורזב םתוא ּועְתַה
 ישרפ םהילע ורעתשה םואתפ עתפו , החושו הברע ץראו . תומלצו םיררח
 , הבטל םונתנ םומירחה ,ראמ הלודג הפגמ ליחה ישנא תא ופגיו םילאעמשיה
 תומ תמוהממ וסנ רפסמ יתמ ברח יטילפ םע דארנאק קר , םודימשיו ףאב םופרר
 הפנמ התיה גיוורול ליחב םג :, לעפאניטנאטסנאק לא :םהינש .רועב וטלטתיו
 םיה ףוח ךראל םרבעב ךרדב םהל וברא רשא םילאעמשיה ברח תרגתב הלודג
 .שמשה םח בהלו אמצבו בערב ותמ ברחמ םיטלמנהו ,.בר םע םהב ותיחשיו
 זוחמ םילשורי לא םליח ישנא 'תטילפ םע םהה םיכלמה ינש ועיגה תאז לככו
 םירצונה תכלממ תא ןיכהל ולכי אלו הישות םהידי ושע אל זא םג ךא / םצפח
 ,םצראל םהה םיכלמה ינש בושב יכ .םיאלפ ררתו טומת לבל הדעסלו םילשוריב
 ןיבו הניב היה עשפכו , הגרדמה לפשב תדרל איהה הלפשה הכלממה הפסו
 וע תומוצעתב רשא ןידאלאס | אוה . ץרענה רובגה ןידאלאס ידי לע ןודבאה
 אל םימיבו / םירצמ ץראב הכולמה אסכ לע בשיו אשנתה ונימי עשי תורובגבו
 . אפעלא ריע דע אריאק ריעמ תוצראה לכ תא וינפל ררל חילצה םיריבּב
 . תּופסַהְל הָבָשִחְו םילשורי תכלממ העעונתה עונ הארונה וברח תפונת ינפמ)
 לבל םילשוריב םירצונה רלמה םע םולש תירב תרכ ושפנ לדגב ןיראלאס ךא
 , השרחה םילשורי  תכלממל הָחְְר התיה טעמכ . םימיה לכ ברח וילע אש
 תא רגס אוה יכ ! ךשח ימיו זנור | הילע איבה םירצונה יריבא תדעמ דחא הנה
 תא הדימ לזנ ובבל ןורזבו , ןורבח קמעב הרבעב ןיראלאס םִָא לע ךרדה
 ידו לע ריִגַה ּהָּתִא םיכלוהה םישנאה תאו , המע רשא הֶָרּוכְּבַה לכו היתורצוא
 הרעב ותמחו , רָּבַעִיַו ןידאלַאס ףנאתה זא , םולשב המחלמ מר םשיו , ברח
 יריפמב המקנו המחלמ תושעל דבכ םעב אוביו ,תיחשהל דע םירצונה לע וב
 ךלמ ןיבו .ןידאלאס ןיב הזע המחלמ החקלתה:אירבט ריע רי לעו . םהה תור
 א"ד תנשב , ראמ הלורג הפגמ ןידאלאס ינפל םירצונה ופגניו , םילשורו
 . .היבשב ּוחַקְל ותא םיבר םירשו םכלמ אדיוג ! םפדה יה יב , 1187 ז"מקתת

 ריע |



 והועצפיו ושאר וצחמו ומלה םש . ושפנ תאצ דע םבל תוירזכאב ותונע
 | .דבכנהו לודגה אוה התאי : םפא םעזב וארקיו , םינוש תומוקמ השמחב םיעצפ

 ..ןכ ול םתישע רשאכ , ונחישמ תמקנ תא ךב םוקננ ןכ לע , לארשי תיב לכ
 רש זא הֶנָא םיהלאה ךא , תומה ןיבו וניב היה עשפכ הנהו . - *ךל השע
 ונבר תא עדי רשאו אוהה םוקמה ינפ לע רַבִע רשא םירצונה יריבאמ לודג
 בל לע רבדיו , רשה וילע-לומחיו , תומט וליצהל וילא ןנחתה םת ונברו , םת
 \ הפי ילוא ובל לע הרבדא ינאו ידיב ותוא אנ וחינהי : רמאל בלצה יעסונ
 ..םרה טלמנ הככ , "םכיניעב רשיכו בוטכ וב תושעל םכדיל ונבישא ןיַא םאו
 . (1107 ייאמ 8 ז'קתת :א"ר) ישילשה שחחל ינימשה םויב תוממ הזה קירצה
 ..יעסוג וכפש ילליס ריעבו ירעמַאר ריעב , ןַאטנערַאק ריעב קר יכ רבד ףוס
 ..ץראב .םיבשויה םידוהיה לכ .רתי ךא , איהה תעב םידוהיה ימד תא בלצה
 ורבזו דָבַכִמ ומש יהי -- םדאב השיה ררַאהנרעב תקרצב .םרימ וטלמנ , תפדצ
 . -- ! םורוד רורל הכרבל

 םיבשויה םידוהיב בלצה יעסונ ברח שה אל רנאלגנע ץראבו 8
 ינשה םלעהליוו  ךלמה יכ , ?תוצרא דכול, םשב הנוכמה םלעהליוו ימימ הב

 םיררונתמה םידוחיה לע ךא .:ןוא ילעופ תשגרמו םיערמ ' דוסמ  םתוא רותמה
 , זנכשא .ץראב םיבשויה םירוהיה .לעכ הלערתה סוב הרבע , ןעמהַָאב ץראב
 םישמחו האמ םירוחיב וגרה ,איהה ץראה ךרד בלצה יעסונורבע רשא תעב יכ
 . -- הָזְבּו סָמָה , רבשו רש , תולודג תוער ּוטיִמָה םידוהיה רתי לע םגו , שיא
 האלה תֶכָל וקיחריו זנכשא ץראב רובעל םיתפרצה סיעסונה .ולכ רשא ירחא
 ,םהיתורגסממ תאצל זע םשפנב םיללמואה םירוהיה וביהרה ,איהה ץראה לובנמ
 םוי רשע השמחב) ןהב ואבהתה רשא תודוצמה תאו םירצבמה תא ובועיו
 וריעל שיא שיא ובושיו , (1147 ז'קתת תנשב ילוי 1+ -- ישימחה שדחל
 . םואיבה רשא םיסונאה םג .הנושארבכ םהיראוצ לע דוע ופדרנ אלו ותיבלו
 והלזותבכ םתנומאלו םתדל ובש , די קזחב השדחה תירב תרוסמב בלצה יעפונ
 .םתוא ךילוה אוהו , םירצונה ינהכמ דיסח שיא יניעב םימחרל יה םֶנְתָנ יב

 :\ תמח ךש דע םש .ובשיו , ףסכב אלו ריחמב אל תוצרא רתילו תפרצ ץראל
 . םהיתובא תדלו םתיבל ובש זאו םהילעמ םירצונה

 - םומזיטָאנָאּפה הַפרַט רשא םידוהיה תושפנ תא הבשחנ םא הנהו 8 9.
 | | בלצה עסמ ימיבכ םד ךופשל הָחְּבִרה אל יכ הארנ , ינשה בלצה עסמ ימיב

 : םירוהיה ןימיל זא ורמע תונידמה ירשו תירצונה תרה ירש יכ ןעי , ןושארה
 שארב וכלה רשא תפרצ ךלמ גיוודולו זנכשא רפיק רָארנַאק םג , םירבאה
 |  /בל ירשי ויה תאזה םעפב םֶּתִא ועסנ רשא םירצונה יריבא תיברמ םג ,םיעסונה
 | .ירודגו שרחה םלעהליוו תובשחממ םהיתובשהמ והבגו , םדא יבבוחו םימכח
 | רשא ויצירפ ידורגו ןעגיניילמ אכימע תובשחממו , והומכ תיהשמ ישרח וליח
 !ששק הזב עידונ םעפה רועו .ןושארה .בלצ עסמ ימיב השורקה ץראל ועסנ

 ירמא



 תאצי רבכ יכ סֶהיִּכַמ ונימאה יכ רע םיללחכ ופטעתיו , םיעסונה יידודג ם
 םּואָשיו ריעה יהרזא םירצונה םהילע ולמה ןכ :ירחאו , םהמ ופריו םשפ]
 רשא םירופתמה לכבו אפרמ יִמְסָּב םולהניו , םהיעצפ תא ושבחיו , םהיתב לא
 /גרובצריונכ ףֶאשיבה ָאכיבמעו . םייחה רואב רואָל ּובָש רשא דע םהל ורסז
 רחא לא ליבוה  םייחה תאו / ול רשא ןגה .ךותב םיתמה תא רובקל הוצ
 היה :יִכ , םעו רבעי :רע םש םריתפהל . גרובצריוו רי לע רשא םירצבמה
 בקעי- תב. רש לע והמכנ וימחר וכמו ו בל רָשִי אוהה ףָאשיבה
 ,- איהה הער תעב

 תעב זנכשא ץראב :םידוהיה תא  ואצמ הנהה תואלתה טס הנהו 8877 5!
 ויתואבצ ישנא שארב וימעפ ומירהבו:';וצראב דאדנָאק רסיקה דוע היה רשא
 םידוהיה לע העהה-רוע-התבה זא ,בלצה יעפונ ידיבא לככ קוחרמל ךרדב עם
 הנמאנ זא ועדי ,:רסיקה ירחא .ץראב .דוע וראשנ רשא םידורגה יכ . .-

 :רפיקה / םהילעמ םֶלֶצ רס יכ , םשפנ תֶוַא לככ םירוהיב תושעל םדי לאל שי
 םירוהיהו-,-- ושעת המ:םהל רמאי ימו :, הבולמה ילורג לכ ומָעְוול ךלה לח
 .הלָּכ ., ץֶמָה .ָפָא .יכ- ונימאה ? עקעלַאטס תרוצמכ ואבחתה רשא 'ךרכב יריל
 תאצל םבל תא וברע ןכ לע , םניא רוע םיעסונה ידודנו ץראה ןמ סמר םת ,רש
 יתבל די קזהב םובהפיו םוגישיו םהירחא ופדר .בלצה יעסונ ךא םתרוצממ
 .(יִאמ 6 --ןויס 'ה) דחא דע וחצרנ , ּונָאָמ רשאו ,םתד תא םש רימהל םתלפת
 יכ | תפרצ ץראב םג חַרֶפּו ץֶצ :, זנכשא ץראב ףלארור ערז רשא תחשה עו
 ודחי בל וצעונ ,:איהה הנשה ימי תישארב 'בלצה' ועסונ ידודג םש ףסאתהצ
 ריעבו , םתד תא :הימהל :ּוצָרְתִי אל .םא :ץראה יכשוי םירוהיה תא גודל
 חמבל תבשויה בקעי תלהק לע תמקונ :ברחב הנושארל \ ולפנתה ןצסנערשק
 לע רומעל זע ורואתיו םידי בהרו לודג רצחב דחי ופסאתה םידוהיהו הכותב
 םידוהיהו , םהיניב הרבכ המחלמ הצרפ לק הרהטו ; םהיביואב םוחללו 99
 בלצה יעפונ ולכנתה הנורחאל ךא , רוחא םהיררוצ ּוכיַו םישָאּונ םישנאכ 3
 םהב ויה אלו חבטל םתוא ועירכיו  םהילע ורבגתיו םהירוחאמ :םהילע ולפנתו
 רומלו הרות שפות םימיל-ריעצ שיא םג היה םהה םינורהה רפפמב . המ
 בקעי ונבר דימלתו (ל'ז ם"בשר) ריאמ ןב לאומש ונכר דימלת רטפ 'ר ומשו יה
 םהה םיבבוש םינב .ובבותשה םויל םוימו . (םת ונבר  םשב ערונה) םת שא

 תא םג םירורמת סיעכהל הצרמנ תוזע םתושפנב וביהרה יכ דע תחצנ הבושמ
 םוקמ לא הבורקה ירעמַאר ירעב םידוהיה  תושפנ \ חוצרלו םשודק דרַאהנרעצ

 גחל ינשה םויבו -- םימיה לכ םש ובלו דרָאהנרעב': יניע רשא הלפתה ת%
 יהחו ., .ועיגי לכ תא ּוזבינרנוה לכ תא ּוסשיַו םת- ונבר תיבב וצרפ תועובשק
 תיבב ואצמ רשא םיהלאה תרות רפס תא םג וחקיו םהיניעב הלקנה רוע תאו
 תאו . הסלקו געלב הצוחה הוכילשיו םהילגרב .הוסמריו םיערקל הוערקיו בקע
 ןעמל הרשה ינפ לע ריעל ץוחמ והואיבה רשא רע ךלשהו בוחס ובחס . | ו

 ותונע



 - םירצונה ₪ תא םיזעה וירבדב ל רוע ףיסוי לבל תדה ןסרו גתמב או;וה
 .יימר תא םכפשב םעשפ בלצה יעסונל ריגהל ונממ שָרֶר שרר םג , םידוהיה לע
 - ךירנייה ירבד תא דרַאהנרעב אורקכ יהיו . -- םקקוחמ חור תורבל םֶנִח םירוהיה
 יתבב ותוא אורקל הדוקפ בתכמ וילא חלשיו המהמתה אלו שח ,שארה ןהכה
 לע ותמח שאב ךפש איהה הדוקפב , םעה ינב לכו םינהכה ינזאב .תולפתה
 :םשב ול ארקיו ,תוערה ויתולילע לע דאמ הצרמנו הזע החנות והחיכויו , ףלאדור
 תרמשמ ירמוש םינהכה ישאר. לכב  ביִעָלַמּ וּבְלַמְּב ד ומ ., תרְל רַמַמ ןב*
 חלש תאזכ הדוקפ בתכמו . += םייקנה םידוהיה ימד ,ּואְלְמ םימד וידיו , תדה
 םהילע וציו , ןרעייאבו תפרצ ץראב רשא םעהו םינהכהל םג ריסחה דראהנרעב
 .אטח יכ , שפנ ותוכהלו .ידוהי שיאב עוגפל שונא דועָי לבל תדה רי תקזחב
 .-< םדאו םיהלאל הזב אטהי

 תיחשהמו עלבמ םהידי תא בלצה יעפונ ובישה אל הלא לכב ךא 5 76.
 רבע לכב םשפנל .ובראיו , םהה םידבאה ימד םהל .וקתמ יב ./ םידוהיה תא
 הגרהה םוקמ לֶא ומצעבו ודובכב אובל רֶמִא ררָאהנרעב רמג ןכ לעו .הנפ לכבו
 שיאה עוסנב יהיו ,םדא ףורטלו םימרב אוּבִמ ותיערמ ןאצ םירצונה תא עונמל
 ףלארור תצע תא רפהל ןייהר רהנ לע רשא תופנהולֶא רמזנכשא ץראל הזה רקיה
 ריעל ואובבו . םד ךפשל דוע :ופיסוי לבל םירצונה תושפנ לע :רסא רוסאלו

 לע טפשמב וינפל רומעלו .אובל והדיעויו , ףלאדור תא .םש .אצמ , ץנייָאמ
 , וינפ חַכנ םָש ונוע לושכמו ,תוחכות ויפ אלמ וינפל ואובבו , םיערה וישעמ
 ופכא וילע ריבכה םג , העות םידוהיה לע רבדל ויפ דוע רעפי לבל וילע רוזגיו
 הנולת רראהנרעב לע וננולתה םעה ךא ..ונממ חרב רשא וטלקמ תיב לא בושל
 זא יכ , םחיניעב- שודק שיאל .בשחנ ילולו , הזה 'רבדה תודא דאמ הלודנ
 ירבד םירוהיה לע רבדל ףלאדור דוע ףיסוה אל יכ ףא הנהו . -- די וב וחלש
 אל , םעה ןומה תובלב שירשה רשא הנעלו שאר םיִרּפ ישרש תאז לכב ,עלב
 רשאכו ,םידוהיה תא לבחלו .תיחשהל תורורמ תולבשא לער יבנע תושעמ ולדח
 רַמְרַמְתַהְל ופוסוה ןכ  ,בלצה עסמל םחור תא היעהל רראהנרעב ירבד ופיסוה
 ולכי אל הבגשנ , םהמ תער האילפ יכ . םהימרל םשפנ האמצ ןכו םירוהיה לע
 וםב ןומא אל םינב םילאעמשיה תא ברח ירי לע ריגהל 'ה יניעב בטיי עודמ הל
 | 'רתי תירצונה תרב ונימאי אל םה רשא םידוהיל םג ןכ תושעל ויניעב עריו
 . "תצרנ רשא ירצונ שיא תָיַונ בלצה יעסונ ואצמ רשאכ ןכ לעו + םהמ רוע הברה
 : 'םהירי יכ וטילחיו , םירבד תולילע םידוהיה לע ּומָש .,:גרובצריוו ריע רי לע
 ' 'תטבל םיבשויה םידוהיה לע ומק םרה ילאונ רַותְבּו , אוהה םרה תא זכפש
 :הלומה לוקב םהילע ולפנתיו , אכיבמע ףֶאשיבה יפנכ לצ תחת איהה ריעב
 = .אושנ\ רבכנה שיאה תא םג םהבו ,שיא םירשעמ רתוי םהב וחצריו הארונ
 | רפסב הָגַה רשא תעב םוקילא ןב קחצי 'ר ברה , םדא בבוחו חור רקי , םינפ
 | ?ןלח רשא תוארוגה תוכמה בורמ ופלעתה םהה םידוהיהמ םידחא .-- שודק דחא

 םהב
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 לכב ץמאתה , בלצח עפְמְל רמצנ וחור תַרַמְל רשא דָארנָאק חוק יב , ףוי
 חתפ ותשורי תוצראבו / חכ םהיקשוע רימ :םידוהיה תא ליצהל וחכ יצמ
 טלקמ ירעל םהל תויהל הלאכ רצבמ ירע רועו גרעבנרינ ריע ירעש תא םהינפל
 תא ריתסהל םוטָאלָארפהו םיאישנה ינפ תא הלח םג , בלצה יעסונ תמח ינפמ |

 :וברה אל םא ףא .םנמא . = תווה רובעי רע םֶזעָמ ירעב םהה םיללמואה
 :ימד ּוכְפש תאז לכב :/ןושארה עסמה ימיבכ .םורוהיה ימד תא ךופשל םיעסונה

 רבד דוע היה אל םהח םיערה םימיב יכ / ינשה עסמה ימוב םג םיבר םישנא
 בור םג םיאישנהו ., המכהו הרוא ימי , הלאה םימיב ןוטלש ךלמ רבדכ רסיקה |
 1146 ו'קתת א'ד הנשב טסוניוא חריבו ,--רפיקה תוצמ לא ועמש אל זנכשא ימע |
 םושורק ףלאדור ירמא :רשא .בלצה  יעסונ ידיב םינושארה :םיחוהיה וגרהנ |
 זא בש! רשא רעבירט \ ריעמ ריסח שיא , םתור .הרמש ותדוקפו םהיניעב |

 וילעמ ושאר תא ותרכיו םיעסונה ידיב לפנ , ןועמש ומשו ןלָאק ריעל רנאלגנעמ
 :תשא ושפת םג . המראה ינפ לע ןמרכ הכלשה ותלבנו , גג תַנָּפ לע והונתיו |
 תוכמ: תוכיו / הידי תונוהב תא וצצק , הינוא תא ותרכיו הנימ המשו תידוהו |
 ואב: ,ןייהר תוצראב םידוהיל רבדה עמשהב יהיו , השפנ תאצ:רע תוירזכא |
 :רצבמ ירע םהל ונתי רובעבל םוצעו בר ןוה םהל ונתיו םינומגההו םיאישנה לא |
 תא ושעיו םהילא ורתענ : םינזורה םג םיאישנהו , םעז רבעי דע-ןהב רתסהל |
 םהינפל חתפ ןלָאקמ דלֶאנרַא ףאשיבדלַאנירראקה , םהילע 'ה תלמהב םתלאש |
 :םשפנ לע .רומעלו םחלהל .קשנ ילכ םריב ןתיו גרובנעקלַאוו תדוצמ ירעש תא |
 תובר .תולהקל סונמו טלפמ היה אוהה רצבמהו : םהיררוצ םהילע ולפנתי .םא |

 המש סונל טלקמ ריע: התיה ךרכב ריעל תבורקה אקעלַאטס םג ,זנכשא ץראב
 ו םהה רצבמה יחעב ורתתסה רשא םימיה לכו. םהיראוצ לע סיפררנה םידוהיה |
 ךא ., םהל תושעל ּומזי רשא םתמזמ םהמ רצביו ., בלצה יעסונ םתוא ואצמ אל
 היוטנ עורזב םתוא ובחסיו םשפנל םיעסונה וברא ,םטלקמ ירעל ץוחמ םֶתיאָרָהָּב
 םוחצריו .םהילע ומק ,  תאוכ תושעל םֶנָאָמְבּו  םתד רימהל םהיתולפת :יתבל\

 תד יאישניניעב דאמ רבדה ערוו . ליצמ םדימ ןיאו , דאמ הארונ : תוירזכַאָ
 ןדבאו גְרִה םידוהיה לע איִשָה רשא לע וע רתיב ספא הרח ףלאדור לעו ,תירצונח
 רפיקה .םוקמ אלממו ץנייַאממ  ףאשיבצרע ןושארה ךירנייה .  םתד חור תורמֶל :
 יעסונ .םופרר רשא :םירחא םירוהי ולכיה ךותב :ריתפה , איהה תעב רָארנָאק
 :ץורפל םהה ףוספפאה .תלדמ 'דחא ביהרי יכ ובל לע הלע אלו , ברחב בלצה
 , םתד איִשְנ ינפ תא םג ואשנ אל , םהה םיִעְְנַה םיעסונה ךא . -- ותיב ךותב
 ריתפה רשא םהה םידוהיה תא ויניעל וחצריו ולכוה ךותב ורעהשה בטק רעשבו
 לכ רשא , רשיהו םכחה ןהכה .לא רפס תלגמ ךירנייה הלש זא .ויפנכ רתסצ)
 ררָאהנרעב .אוה אלה , טספאפהמ םג הברה רתי והוצירעיו והודבכ  םיִרַצונְח
 יקנה םד לעו הצורמהו קשועה- לע .וחיש ירמ וינפל ךופשיו :, הָאְוורָאלכ אפ
 :ןיטסמה יפ תא םולְּבְל וינפ תא לחיו , ןייהרה תופנ ירעב ףלארור ךופשי רג

 אוהה ומ (ב'ה ע'יד)
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 בותכוו ,םידוהיה שפנל הקומע החוש תורְכְל ןוצְר תע זא אצמ ,טספאפה תרוקפ
 "תנוע םנומה לכ לע לפט ונושל םעזבו-) תל 'ךלמה לא הנטש בתכמ םהילע
 ' םהב תושעל םירצונה ידיב םריגסה םֶרּוצ רשא לֶא יזינרמ ינפל םֶנִיַו .( ברח
 םתִח ,םידוהיל אוה זע לדגמ ךלמה יכ הנמאנ ועדיב ךא . -- םלעפ יפכ םיטפש
 ךא--ונמע ותכשי ןפ , םגרהת לא תאז לכבוי : רמאל איהה הנטשה ירבר תא
 שוכרה לכ יכ -- םשפנ תא אלו םשוכר תא ךל חק , מָדיִרּוהְו ךליחב ומעינה
 תאז םג ףאו , םהינויבא תקנאמו , אוה םירצונה ייְע רשמ- , םהל ושכר רשא
 םהיתב אָלַמ ןעמל ונתלפת יתבב רשא תֶרָשַה ילכב םג די חולשל וזעונ םה"יכ
 תאז בשחת הקרצלו הלודג הוצמלו -- ! ונתד ישדקמ םֶשֶא םהיתוחתמאו ףסכ
 רובעבל ,  ונדימ ורדש רשא תא םהומכ םב ןומָא אל םינב יִריִמ חקנ םא ונל
 תלחנ יִסש םילאעמשיה םע המחלמ תושעלו שְדקה רהב תולעל ונרי לאל יהת
 רועו הלאה םירבדכ . + -- !! ונחישמ תובקע םיפרחמו השודקה ץראב וניחא
 , םידוהיה לע וימוחנ ורמכנו ובל הָמָה יכ ףא ךלמהו ,ךלמה לא רבד הלאכ םיבר
 ירבדו טספאפה ירבד לכ תא ךילשי םא וילע הפקשנ הער יכ האר תאז לכב
 םיבדגתמה לכיכ :וינפלמ תוכלמ רבד איצוה ותמח לעו ופא לעו ,1ָןג ירחא רעטעפ
 תקזחב הוצ ךא ,םידוהיה ירימ ּווָל רשא ףסבה תַמְלַשִמ םה םייקנ , בלצה עסמל
 ;;םרשב לאו םמצע לא תַעְגָלְו , םידוהיה שפנב םדי תא חולשל וזועָי לבל ריה
 , ךלמה הנשמ רעגיז םכחה רשה םג , ומשאי םהילכוא לכו םה ךלמה ירבע יכ
 םהל רפי אל יכ , םידוהיה ימד תא וכפשי לבל םירצונה לע וירבד תא קיזחה
 רקיה שיאה דראהנרעב םתוא ריהזה םהמ דוע רתויו , םכפוש םרב םא יכ םדה

 דע םירצונה ידיב םה תֶרָמשַמ יכ ,םידוהיב די תולשל םיהלֶאל ואטחי לבל רשיהו
 -- .ןורחא רוד דע ךרבי םרכזו םמשו , הבוטל ּהּולֶא םהל הרכז -- א1צמ תע

 םיבשויה םג המו , זנכשא ץראב םידוהיה . קלח הלאכ אל 8% 5%
 תקזחב תּוצל םינוא ןיאו די רֶצק היה ישילשה דארנַאק רסיקה יכ'! ןייהר תופנב
 ךלמ גיוורול ןכ הוצ רשאכ םירוהיה לא םרי וחלשי לבל םיזנכשאה תא ריה
 הסחמל םָּבִר ויה ןושארה בלצה עסמ ימיב רשא ץראה יחרזא םירצונהו , תפרצ
 שארו .--םיביואל ינשה בלצה עסמ ימי תישארב םהל וכפהנ ןםידוהיל רותסמו
 \ 'ןעמשב יכ ,ףלאדור ומשו תפרצ דילי ירצונ ןהכ היה איהה תעב םידוהיה יררוצ
 = תורמל וטלקמ תיבמ חרב , םהיביוא רתיו טספַאפה תאמ םהילע רזגנ רשא תא
 . ארק , וב ולגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , זנכשא ץראב אוכביו , וינודא יניע
 : םירוהיב תומקנ תושעל בלצה יעסונ תובל תא ררועיו ולוק םירה רפושבו ןורגב
 "ואפרתה אל רשא םיללמואה םידוהיהו . השודקה ץראל םהימעפ ומירי םרטב
 הערה תא םעמשב ,הנושארה םעפב בלצה יעסונ םהב ולח רשא תוכמה ןמ דוע
 אלו , הדלויכ ליח םתזחא הדערו םבבל םמני , םהילע תפקשנה תאזה השדחר
 | עמשוו ,*ה לא וקעציו , תיחשהל ןנוכ רשא קיצמה תמה ינפמ םהב חור ּהמכ
 = בורכ םמחריו , םימחרב םהילע ןפיו , ותירביתא םהל רוכזיו  םתקאנ תא 'ה

 וידסה
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 רהכ תא לָבק ושפג תואבו דירפטטָאנכ וינע היה אל .אוה ךא ,ןיחא קאודלאבב =
 -- ךלט םילשוריב ּהָיו / הכולמה |

 אלו הולָש אל ,םילשוריב םירצונה וננוכ רשא השדחה הבלממה 5 4.
 לב רימת הורתכ רשא תוברה .תומחלמה  ינפמ םימיה . לב .החנ אלו הטקש
 + םיריבא תדעו םירשה ןיב ויה רשא םינירמהו תובירה ירבד ינפמ םג , םיִרָבַע

 לוקל .םהינזא תאווטה אלו םפרע/ רא ושקה רשא המחלמה ישנא תער ינפמו

 םישעמ. תושעלו םהמ תואלפנבו תולודגב ךולה וליאוה קר , םהידיננו םהירש

 וכמת- אל .ברעמה ץראב רשא םירצונה םג . -- עבטה לובגמ םיאצויה םיִרז <
 ןכ .לעו ., םהָיְרי תְכְּב הדעסלו םילשוריב םתכלממ אסכ תא ןיכהל םהירי .תא

 רידאה ןוטלשה תולע ירחא םג המו .רוסחו ָךּולָה השרחה םילשורי תכלממ הכלה <

 ץרא .תולובג לע םג היוטנ ועורזו , הנסרהיו הדכליו אסערע לע לּווָאמ ריעמ
 השא .הלודגה הערה תא (םירצונת שודק) (* ררָאהנרעב ץומשב יהיו , -- הדוהי

 רשא תדה תאנק חור תא רעינ , איהה השרדחה .םתכלממב וָיַחֶא תא האצמ =
 יכ-דע.תולודג השעו לעפ ויפ חורכו , ברעמה ץראב םירצונה תובלב המררנ
 יררוצ םולאעמשיה לע המחלמל תינש תולעל ךאמ בר רפסמב ליח ישנא ופסאנ
 ונשה . בלצ עסמ .ירמא תא הרמה אָל תפרצ ךלמ יעיבשה .גיוודול םג .םירצונה
 'ט--ו'קתת .*  הדוהיב וליח ישגא םע תולעל אָוה םנ ברנתיו , ךראהנרעב |

 1166- -11%% = אל ישולשה רָאְרנָאק םגו , לאעמשי ינב םע המחלמ תושעל
 דרַאהנרעב רבד רשא םיצרמנה םירבדה תא ווָנ ירתא ךילשהל ובל .תא ברע
 םע אוה םג תכלל .בדנתיו , להקה לכ יניעל רעייפש ריעב הלפתה תיבב וינזאב
 יב .ו בקעי תיבל .הער תנש התיה איהה הנשה .םגו . -- םדקה הַצְרא ויתואבצ

 ּהָתְשַק ןתיא ךוררל תינש .םומזָיטָאנַאּפה חור הררועתה .זנבשאו תפרצ ץראב <
 שארו . ןושארה עפמה ימיִבְכ המעז יִצְחל הרטמ םידבאה םָידְוהיִה תא .ביצהלו |
 אוה יכ .י (1:0868 111) ישילשה ןעוייא טספאּפה היה איהה תעב הערה יבְסְמ ;
 רַמְצַהְל ובל ונבדי רשא םירצונה תרעמ שיא לכ יכ וינפלמ הרוקפ רבר .איצוה |
 ו םהמ וול רשא ףסכהמ תיִּבְרַמָה תא םידוהיל םֶלָשמ אוה ישפח , בלצה סמל |

 הבש אל ףא , םיעסונה ידודג ומצעיו וברי הזה רברה ללגב יכ ושפנב רעש יב
 רשי שיא תמאב היה רשא , דראהנרעב ישארה ןהכה ךא . -- םקיר ותרעשה" |
 קשעב םירצונה ןוה תוּברהל ויניעב ער יב ,איהה הדוקפה לע וינפ םער ,דיסחו |
 רבד תא עימשהל ץחלנ .יכ דע ,  טספַאפה רי וילע הקזח תאז לכבו , וולו |
 עְסמל םיבדנתמה לכ יכ םירצונה ינזאב אורקלו תולפתה יתב לכב איהה הרוקפה \
 ןהכה םלוא , -- םב םישונה םידוהיהל תיברתה תא םֶלָשמ םה םישפה , בלצה
 תא ועמשב ,  םידוהיה .ררוצ (60ש- 4605 6 18םָץ) יננילקמ רעטעפ (טב א
 תדוקפ .

/ 
/ 

 :םיטספאפה סגו םיגזורו םיכלמ רשא (2)0.1811%81 ) האווראלק ןאפ דראהנרעב אוה (* /
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 = יפ  םהיתולפת יתבבו םילדגמה ישאר לעו תונגה לע ולע אושל ,ּולָע םיִפָכַבּו
 וא ותרכ בלצה יעסונ יכ . םֶמהְלִּתַו םהיאובחמ לבב םתוא הַגיִשֶה םירצונה ברה |

 לבלו סָנ םוני לבל הזה ושע לואש םַעְו , םהינפמ שיא רתסי "לבל תֶומ תא תירב
 רערקנאט ךא , רַאמֶא תלפת תיב לא וחרב שיא םיפלא תרשעכ :, = טילפ טל
 תורחנָּב ורהָנ םיגורהה ימד , ברח יפל םוכיו םהירחא ופדר ויריבא תואבצ סע
 לע אל םנמא .-- םרה ירהנב םיקושה :דעו םיכרבה דע וכלה םינרוההו
 םא יב , םתרבע םימכ בלצה יעסונ וכפש , רבל םתמחלמ ישנא םילאעמשיה
 ןיב רדבל םינכושהי םיללמואה םידוהיה לע. , םולשה ישנא םידוהיה לע םג
 לובפל השקמ ףַתְכְו ופח שארב םיבשויה ,םֶמָשַה 'ה שדקמ םוקמו ןויצ .רה לגר
 , יסיִיִמְמְל.םתיחו יחל םהיכמל םינתונה : / םהיררוצ תוירזכאו םהיפרוה .תזפרח
 וכ ./םתמקנ תמחו םפא םעו בלצה יעסונ וכפש םהה םיאכדנהו םידבאה לע םג
 / תולפתה .יתבל םראוצ לע םּופיִרְרַה תושונא תומולחמו. םילבוח תולקמב
 שא ותיִצה , רוע םוקמ פפא רע ףטו םישנו םישנא םיתבה ואלמנ יכ םתוארבו
 פט ןקז העו רענמ םילשוריב רשא םידוהיה לכ תא ופרשיו .,םהה שק יתכב
 ,ללח רָבַּכַו גרה בורמ בלצה יעסונ ידי ואלנ רשא ירחא .--! ! דחא םויב םישנו
 םהילעמ ורוסה +; םילשוהי יכשויב םתמקנו םתמח יִצִח לכ תא ולָּכ רשא ירחא
 וכָפָהְיַ עַשָּפ יִבָש ידגב ושבליו ., בר םדא ימדב תולאוגמה םהיתולמש תא
 וכלה ,תופרוט תויחכ ףרט ופרט טעמ הז-רשא םהה םישנאה -- םירחא םָיְשנאל
 יונבה הלפתה תיב לֶא שא ישגרבו הלפת ירישבו תופחי םילגרבו עורפ שארב
 לע םיחלאל הלהֶתו הרות ונתנ םש , םבל םימכ וכפש םש ,.םהישמ: רבק לע
 הטקש החנ , -- שרקה רוע-תא שירוהלו םהיתחה םיִמע .רררל ומל זע-ןתְנִרשא
 ברקמ ךלמ םהילע רוחבל וצעיתיו דוס וקיתמיו ודחי ופסאתה םירצוגהו ,םילשורי
 בלב וארקיו ,  ינָאליובה רירפטטָאגב ורחב דהא שיאכ םלָב הנהו ., םהיחַא
 ריעב הכולמה אָסָּכ לע תָבָשְָל הָבִא אל רירפטטָאנ ךא . *ךלמה יהי. חמש
 הז יכ .+-- ? םולָה רע וגובל יכנא ימי רמאיו , 'ה דובְכ אָסְּכ םילשורו השודקה
 עצֶּב עוצב ןעמל אלו , הרקי שפנ לעבו םימת רבג תמֶאב היה רירפטטַאג שיאה
 םירצונה ויחא תא ליצהל קר םא יכ , םילאעמשיב םהלנ דובבְה ןעמל אל םג
 רש קר רירפטטאנ יהיו -- םילאעמשיה רימ וחישמ ןכשמ םילשורי תא תחקלו
 םירצמ ןוטלש ףסא איהה תעב , וילע ארקנ אל ךלמ םשו , םילשוריב טילשו
 .טטָאנ אציו .המדאה ינפ לעמ םתולכלו םירצונה םע סחלהל םחלשיו לודג ליח
 = -לכב ומש אציו ,ןולקשא רי לע תַחַצִנ הכמ םכיו סתארקל וירובג תואבצו דירפ
 : .הלח םימי השלשו הנש תפוקתל יִכ ,םילשוריב םימי ךיראה אל אוה ךא ,ץראה
 ורבק םירצונה יפולאו , ותומב ול השענ לוג רובכ .. וב תמ רשא וילח תא

 םימראה :, םיתפרצה ותוא וכביו - , םתישמ רבק לע רשא הלפתה תיבב ותוא
 םירצונה ורחב , הזה רשיה רובגה תומיירחא , -- רבכ לבא ול \שעיו , םינויהו

 ןיאורלאבב
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 םישנ ,םירענו םינקז יִמדַמ םֶהיִצִח ּוריִבְשְיו , דאמ הארונ תוירזכאב בר - הב

 דועו = , ריעב וגַה םיפלא תרשעמ רתיי .,יקנחיִאו .יקנ ןיב .ולירבה אלו ,ףטי
 ירחא עמשנ ילול הָמשנ הב וריאשה םא ערוי ימו . םתמקנו םתמח הככש.אל
 . המחלמל סהילע םיאבה.םילאעמשיה .יריבא תוסרפ תטעש לוק םימי תשלש
 , דאמ םוצעו בר ליח םע לּוזָאמ ריעמ םילאעמשיה ןוטלש -םהילע הלע זא יב
 םיִרּוצְנַה םיִרָצּונַה ןיב עשפכ היה איהה תעב , -- איכויטנא ךותב םתוא רציז
 , ותמרעב םהוא ליצה = ,.דהי םתא םיעפונה םינהכהמ דחא ךא: . ןוילבה .ןיבו
 רשא שודקה חַמִר תא ודיל ה הנָא :יכ ריעה לכב לוק רבעיו םירעה-אוה יכ
 חארמלו =- אכויטנא ריעב רעטעפ תלפת תיב ךותב םינושארה םינהכה :ואיבחה
 העורתב ולפנתיו , זע םשפנב :וביהריו .בלצה יעסונ וששואתה -אוהה חמרה
 לכל םוציפיו םהינפמ םושרגיו , בר םע םהב ותיחשיו ,םילאעמשיה לע הארונ
 . םנמא . -- םצפֶח זּוחַמ םילשוריל :עוסנו ךולה  תויממוק ובלה ןכ .ירחאו :, חור
 חמרה :רַבְרְב אוהה ןהכה םיִרעָה ורע ךא יכ בלצה יעסונל עדונ םימִיַה תוברב
 שאה ךותב רובעי םא היהו , שא תרודמ לע וכילשהל וטפשמ וצרחיו .:, שודקה
 רקש ,  הבהל דימ לַצְנְיש אל םא :ךא ,  והיפב  תמא ייכ 'אוה תוא > , הָוָבִי אלו
 ךא 1099. שנתת א"ר תנשב -- ףרָשיַו שאב ברצנ אוהה ןהכה הנהו .  ותימרת
 -- ול ורמא שודקו , אוהה חמרב םיבר דוע ונימאה .תאז לכב

 ריעו אלמאר ריע ךרד בלצה יעסונ ועסנ הלאה  םירבדה ירחא % 4
 םרגנל עיפוהב יהיו , םילשורי ינפ לע הפקשנה העבגה לע ונחיו (סואמַא) תמח
 יכבב םלוק ונתיו , םהיכרב לע וערכיו ורהמ , הנושארה םעפב : םיהלאה ריע
 וארָה , םילשורי ירעש לא םעיגהב ךא . הלהת יריש ורישיו , ליגו תוחמש בורמ
 לורב יתירבו השוחנ תותלד םע הל הבגשנ המוחו , דאמ איה הרוצב יכ תערל
 םשפנ הלהבנ זא . המחלמ ירובגו םה :שפנ יִרָמ הב בשויה םעהו , זע ילד
 ילכ רתיו לזרב יִליאְו םיִרְכ ילב תאזכ זע ריעב םֶחְלִהְל םה די ירצק יכ ועדיו דאמ
 :. ריעה לע ורוציו םהיתועורז תא וצמאיו םבבל תא :וקזח תאז לכב ךא .:רוצָמ
 ישארמו המוחה שארמ םהילע וריטמה ריעב רשא ּהמחלמה ישנא םילאעמשיהו
 'רתויו ,-םוי םוי םינומה  םינומה םהב ותיחשיו עלק ינבאו 'תּומ יִצִח םילדנמה
 שא יזמ / המחלמ יגורה ויהיו , הָשֶא יפשרו שמשה תבהלש :םתוא הלכא דוע
 רבקומוקמ לא םבְחב תספונתמה הצרמנה הקושתה ייכ ספא ,טלפמ ןיאב ףשֶר יִמָתְּ

 ';תוגופה ןיאב המחלמ תושע !ל ופיסויו,ןהה תומויאה תואלתה לכ 0 הרבג ,םחישמ |
 םיפוצר םימי ינש התמוח תא ועישרה זאו . ריעה לע ורצ םימי העשתו םישלש

 עָקָּבִּתַו םדי המר הנורחאל יכ רע .י! ונעישומ ץפח 1 אוה יה ץפחי : ארוק לוקב =
 בשויה םעה לע .בלצה יעפונ 'ולפנתה ארונ ףצקבו ראמ הזע המָחב , --ריעה |
/ 

 תוצוח תא !רֶקָח ןיא רע תומויא תומקנו םילודג םיטפש םהב ושעיו םילשורוב
 ,הָיַוגְל הצק 0 / םיררהכ םיגורה ומרַעָג תובוחרה לכב , םיללה ואְלִמ רועה <
 םיבעב ואב אושל , רפע תולחמבּו םירוצ תורקנב םילאעמשיה ואבחתה אשל |

 סיפכבו



 ופוסיו ם םנועְב .רבב כ בלצה יעסונמ שיא ףלא האממ רתוי 8% 5
 ילודגה וליח םע וימעפ תא ינָאליובה רירפטטָאנ דוע םירה םרטב תוהלב ןמ ומתיו
 - :ונָאליובה , ךירפטטָאנ . = לארשי יִרָה לע םילאעמשיה . םע המחלמ  תושעל =

 , המחלמ רובג שיא היה , ןעננירהטַאל איִשְב (יסיעפסמה'מ .1298ה10116618)
 ויִחֶא רעב רגנמ ושפנ ךילשהל בהנתה ובבל רָשיִבּו .,שפנ .לֶרְִּ .בל רש
 , םירובגה . ויחא ינש םע הזה רקיה .שיאה . השודקה ץראב .םינענתו .םישננה

 םהירובג תובבר םע ועסנ- ,םויטָאטסייא ינשה םשו .ןיאּורלַאב רחאה םש רשא .
 יטנאטסנאק ירעש רע ועיגיו ,םינושאהה םיעסונה הב ורבע רשֶא איהה ךרהב <
 בלצה יעסונמ בר ןומה רוע ורבע  ,השביה ךרד םה.ורבע רשא תעבו .לעפאנ =
 רנּומעַאב רשה .והנָשָמו ,.תפרצ .ךלמ יִחֶא .אָנּוה -ףַארגה םשארבו ,.םי .תוחרא .

 רע .אוה םנ ואוביו.- ,ליחה .רובג ויחא יב רערקנַאט םע .םיִנָאמרָאנה גָאצרעה
 ןתנ.. אל ץנַאציב רסיק (4ן6.108) סָאיסקעלַא ךא .  לעפאניטנאטסנאק ירעש
 בישהל ויתואבצ ירש לכו רירפטטאנ ול ועבשנ רשא דע .וצרא לובגב רובע םתוא
 ואו ,םרק .ימימ םיברעמה םיאמורה ירסיק .ירי תחת ויה רשא םיִרַעָה . תא ול
 ָאצינ ריעל תובורקה תועקבה תחאב .. םצפח זוחְמ לא תוינאב םיה.תֶרָרְל םֶנָתַ
 שיא ףלא.תואמ שש .םרפסמ . יהיו. ,.םליח שנא רפסמ , תא םיליחה ירש .ּונָמ |

 תואבצה ירש תלוזו .(יִלְגָב ףלא תואמ שלשו.(רעטטיר) םיריבא ףלא תֶאַמ סהמו)
 טרעבָאר : םה אלה ,םירבכנו םילוהג םירש דוע .ויַה ,םתומשב ונארק רשא
 רפסמכ וירצְבמ רפסמ רשא .אּולּבדער ןָאפעטס ,שבוכה םלעהליוו .ןב ידנָאמרָאנה
 םיבר םירש דועו , אזּולּוט ריעמ רידאהו רישעה ףארגה .דנומיאר , הנשה תומי
 ועסיו  ,הושפהיו .ָאצינ ריע לע. בלצה יעסונ ּורָצ זא. .ליח .יריבכו םע יהירא
 םיִלֶאְעְמשיה ואצינ , םוינָאקיִאב .בשויה ןוטישה .ץרא .לובג ךרד םהיעסמל

 ופניו - ( 01 2 םּואיליִרוד ךי לע םב ומהליו ברחב םֶתארקל:(םיקושרלעזה)

 תונחמב םחלה לָּגַא הרהמ דע .ךא .ברח קסונמ וסוניו הלורג .הפגמ .םירצונה ינפל
 תמוהמ יהתו ., בער תופעלז ינפמ םרשב לע םֶרָיִע .דֶפַצ רשא דע . בלצה יעסונ
 לעמ ,וררפנ םָיבְרְו . , םתרלומ .ץראל ובושיו שאר ונתנ םיבה ., םהיניב הבר יה

 :טטָאג יִחֶא ןיאורלַאב םג השע ןבו) םדקה ץראב תולשממ םהל וננוכיז םהיחא |
 . איה תאזה .ריעה ,תרפ רהנ רי.לע אסערע ריעב השרח הבלממ ול ןנוכיו .,.ךירפ
 = ועְגעְרְסָא תארקנה הנשיה הכלממה תריב .,(עימַאטֶאּפַאעועמ) םירהנ-םרא ץראב

 " םחור רמב ובלה ּורדָנ בלצה יעסונ רתיו , (דורמנ התוא הנב הקיתע הרגה יפלו -.

 - .וחוציו .םהינפל ץראה ןדע ןגב יכ , םחור יח אכויטנא ריע יִּבְסִמ לא םאוכ-הע ,
 םורצונה יריבו , שנ יִרַמ םירובג הישנאו דאמ הרוצב .ריעה ךא , איכויטנא לע

 תואלת םתוא ואצמ ןכ לע ,המחלמ תולובחה דוע ועדי אל םג רוצמ ילכ .ויה אל -
 רשה תמְרעב התוא ורבל רשא ךע ריעה. לע ומחלנ םיחרי העשת , ראמ -תומוצע .
 . וינפל חותפלו םתרלומ ריעב דוגבל םיִרעָשַה בל תא הטה רשא םירעה רנומעב .

 0 ושעיו ריעה ךותב בלצה יעסונ וצרפ הכופש המחב . -- ריעה ירעשמ ןטק רעש

 וב
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 בר םע םהב וגרה םהו , בלצה יעסונ ידיב ּורְגְסַיַו ריעל ץוחמ לא םיתשחנב /
 . םּויחְיַו די קזהב ולכט םרתיו =

 םידוהיה לע םג האושכ בלצה יעסונ ולע (ינוי 1) אבה םויב %8 4
 יכ.רבד ףוס .-- םהיחא לככ תומה סוב העבוק תא םוקשיו ןעפרעקב םיאבחנה
 ,בלצה יעסונ יריב םירוהי ףלא רשע םינש וגרהנ (ילוי--יאמ) םישרח ינש ךשמב
 , רבשו רש ,םידּוהיל לודג לבא םהה םיעסונה ילגרל ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו
 , םהה הער ימיב ונָמִע ינבל בלצה יעסונ וללוע הלא לכ ןה .-- . ןֶרְבַאְו תַומ
 םרוד ימיב םגו  םימיה לכ םדאה ינב תודלות רפסב םֶדָמ םיִּבַקע םרכזו םמשו
 ישארו ,םיכיפנהו םינזורה , םיכלמה יכ: , םירצונה ינומא ימולש לכל ןוארר ויה
 לכו -- רעירטמ טרעבליגעו ץנייאממ ףאשיבה רראהטוג תלוז -- םינהכה
 רסיקה םג המו , םיתיחשמ םינבל םובשחיו לודנ ףצק םהילע ופצק םיחרזאה
 יעסונ ושע רשא הירורעשה תא עמשיו אילטיאמ ובושב יכ , יעיברה ךירנייה

 תוארונה תובעותה לכ לע חַאירמאיו ולגרב עקריו ופאב ןשע הלע,םידוהיב בלצה |
 ינפמ דיה תקזחב ולבטנ רשא םירוהיה יכ ותוכלמ ץרא לכב לוק רבעיו , *ןהה
 ףאשיבהל הֶוָצ םג , םֶמַע לֶאְו םתד לֶא בושל םדי לֶאל שי , תומה תמיא
 ,םהיבורקו םהישרוי ידיל ולכיהב םיחצרנה םידוהיה תורצוא תא בישהל ץנייאממ
 םש ךפשנ רשא ארונה םוקמה תא אריו ץנייאמ ריעב רסיקה תויהב תחא םעפו
  ּורָצָי םימיב הערה דעב רוצעל רֶָנ רדָיו וברקב ובבל ץֶמחְתה , םידוהיה םד
 רומשל זנכשא ץראנימע לכ תאו םיתרפאהו םיאישנה תא עיִּבְשה עָּבָשַה םג
 . סמו לועָמ ףכו עָשְר תקעמ הֶרְתַסְל םהילע תויחלו םידוהיה תא

 , ןהכה קלאשטטָאגו רינה רעטעפ לנד תחת בלצה יעסונו 8
 םימעה ךא . איזא ץראל םשמו לעּפָאניטנַאטסנָאק .לא אובל םהימעפ ומירה
 רובע םּונְתְנ אלו ךרדה תא םהילע ורגס , יונָארה תוצראב םיבשויה ליחה ירובנ
 וצרפתיו , םיעפונה ףא םהב רַחִיְו , שפנ לָכִא םהל ורכמ אל םג ,םצראב
 לכ םהילע ולפנ זא , חצרו סמח ץראה תא ואלטיו םד האלמ ברחב רארגלעבב

 ,םימכ םהימד וכפשיו חבטל םיִרָּבַּכ םודירוה , בר םַע םהב וגרהיו ץראה יִמַע |
 ,נָאקל םינענו םיִכָמ םעיגיו םיפיע ואוביו םהיִנש רועב וטלמתה רפסמ יתמ קרו |
 וכ ,ַחּונְמ ואצמ אל , הנטקה איזא לא םאובב ןכ ירחא םג ךא ,לעפָאניטנַאטס |

 םהילע ורעתשה (םיקושדלעוה) םילאעמשיה יכ ,  םתדוקפ תע , אב םדיא םוי
 םתיח ודרש ברח ידירש קרו ,  תולְסִמַּב םוללועיו םותיחשיו םּוּכַו םירבע לכמ |

 תא וחַצְר רשא םיצירפה ידודג םג םהילגר ואשנ םהירחא , םיכרד עבשב וסוניו <
 ,ותמחב םפרריו , זע רתיב ופא 'ה דקפ םהילעו , זנכשא ץרא ירע לכב םידוהיה |
 ידיב חַבֶמְל ודרי תובברלו םיפלאל .,םימשה תחתמ םדימשה ותמקנ תרעסבו ! |
 ףא ןורה םתוא טָהְלו , אטצ יפשרו בער תופעלזב ומת ופס םֶרְתִיְו ,םילאעמשיה |
 ושע רשאכ , יה תולומג לֶא -- םהומכ ףרט ּותָיחְל תובל ויה םהיתולבנו ,'ה |
 . -- םהל םַלָש ןכ םח |

 רתוי
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 = ברחב יי יכ / טילפו רירש םש ראשנ אל םירוהיה לכמו . יאוה םג ושפנב
 / -- םיזע םימב ועַבְמ וא ויחא ברחב שיא םג םהיביוא

 "ןלפנתיו 0 " לא םג בלצה יעסונ ואב רחמה סויב 8 60:
 אל יכ דע הז תא הז וטחש םידוהיהמ םיברו /  םוגרהיו םידוהיה לע םתמחב
 םג ולפנ ; זומת שדחל יעיברב יששה םויבו .  -- /ה ףא םויב דירש םהמ רתוכ
 העומשה תא ועמש םידוהיה ךא , רהַאנעדלַא םשב ןכ םג ארקנה רפכה לע
 תואמ שלשכ םנהו , דחא ררח לא םלכ ופסאיו* , םאוב םרטב תאזה הערה
 , םשפנ תא ןכ ירחאו איהה תעב םלכ תא טוחשל םעה ישאר ובדנתיו ,שיא
 לופיו לדגמה שאר לע הלע שאוי ןב רטפ 'ר ומשו םהב ןורחאהו ,ןכ ושעיו
 רתיו אוהה רפכב הרובע תכאלמ דוע ואצמ אל בלצה יעסונו . *תמיו הצרא
 םידוהיה לע ולפיו ,  תבשה ליל שדקתהב הטנאז לא ואוביו האלה ועסיו םהל
 םיברו ,  בר נוה םהב ושעיו , ןייה לע שדקל םהיפב יה תכרב רועב הלילב
 םעפב ורבקיו ותומי ךיא םתוא הרוה תפרצ ינברמ דחאו ,םשפנב רי וחלש םהמ
 ונעיו תמיו-וראוצ טהשיו חבזה ךרביוי הכותב דריו ץראב הריפה רופחיו , תחא
 יה ףא םויב היה אלו* ,םידוהיה רתי םג ושע ןכו , ילארשי עמשי םעה לכ
 ,יאיהה תעב םיתמה ןיב םיללוגמ ואצמנ-רשא רפסמ יתמ םא יכ טילפו רירש

 אל יכ ונימאה , סראמ ריעב ואבחנ רשא ןלֶאק ינב םידוהיהו 8%
 רשו הרוצב ריע סראמ יכ ןעי ,  םנישת אל םהיביוא ברחו הער םהילע אובת
 .םשפנ תחת ושפנ יהת םא ףא הרתסל םהילע תויהל הנמאנ םחיטבה ריעה
 , םיה תפש לע רשא לוחכ םנהו : , ריעה לע ורוציו בלצה יעסונ ואב םאתפ ךא
 . . יםידוהיה תא ונדיב ּונתי : וארקיו ריעה תמוח תא ושיערה לודג שער לוקב+
 האר ריעה רשו .,,(ינוי 80) זומת שדחל יעיבשב התיהנ תאזה הלודגה הערה
 לעו םידוהיה בל לע רבריו , אוהה לודגה ליחה ינפל דומעל ודי הרצק רצק וכ
 תאו , םר ךפשל וורהמי לבל הלח םיעסונה ינפ תא ., תופילה בלצה יעסונ בל
 , םהייח ןעטל םתד תא ורימיו םפרע תא ושקי לבל ויפב תַּפְל הָסָנ םידוהיה
 אושל . :ונתד תא רימהמ ונתומ בוט* ורמאיו דחא הפ םלכ ונע םידוהיה ךא
 וילע ולעי ןפ  םשפנ ישקבמ ידיב םריגסהל  אוה ץחלנ יכ רשה חיכוה
 לכ היה קירלו ,תומ ירחפב םריהפה אושל . םינב לע םא והוכיו םהיתובברב
 = הנה רחא רמשמב םתוא תתל רשה הוצ זא .. וצפחל םבבל תא תוטהל ולטע
 םידוהיה יכ ערי אוה יכ , בלצה יעסונ יריב םייח םריגפה ןעמל הנה רחאו
 : ייפ איהה ריעב םג תאזכ התיה רבכו , דחי םתויהב ויחא תא שיא םיטחוש
 ןחמ תחא השאו , רחא תיבב ובשי ראמ רע הפי הלותב תחא הרענו םישנ יתש
 ,הפיה הרענה תא הטחש , ןב הדלי טעמ הז רשא הינשהו , השפנ תא השחש"

 םנ הפרט הנורהאלו , הצרא לדגמה שארמ רליה הנב תא הכילשה .ןכ ירחאו
 םירופאה םידוהיה ובחסנ הלאה םירבדה ירחא . -- הפכב השפנ תא איה

 םיתשחנב



 .ןה םג הקזחב ולבטנ רשא ויתונב יתשו סנרפה דור ןב קחצי ינשה םשו ירוא
 יכ . וינזא יתש הנילצת ועמוש לכ רשא רבד םהה םישנאה ינש ושע ןכ ירחא
 ותיב תאו תועובשה גח ברעב ויתונב יתש תא טחשיו תלכאמה תא :חקל קחצי |
 ּופרָשַיְו שאב ותוא ותיציו הלפתה תיב לא והער ירוא םע ךלה זאו , שאב ףרש
 . ץנייאמ ריעב םיבר םָיתב לכאתו שא :האצי הלפתה תיבמו , ודחי םהינש =

 ןאמרעה :לגד תחת :בלצה-יעסונ :יטילפ .ופסאנ הכו הכ ןיב 8 7. |
 לכו = . תועובשה גת ברע .היה:אוהה םויהו - , ןלֶאק ריע תוביבס ונחיו שרחה
 וננחתה תאז לכב ךא , תֶוְמַל םשפנ תא ּודּתע איהה ריעב םיבשויה םידוהיה
 םתוא ריתסהל ףאשיבה ינפ תא ולח םג . ,ריעה .יחרזא :םירצונה םהינכש לא
 לע ולמח וכ םהה בבל יבוט.םירצונה ורבזי בוט לעו , םעז רבעי דע םהיתבב
 . םשפנ ישקבמ יניעמ םריתפהל םדעב  ורגסיו .םהיתב : לא םופסאיו . םידוהיה
 יתבב ארונ ןואש לוקב בלצה יעפונ ווצרפ , תועובשה גח םויב . , רקבב- תרחמל
 תיבה ילכ לכ תא ורבש , םיתבה תא ופרה , שיא ןיא יכ םתוארבו , םידוהיה
 , הרותה ירפס תא ואיצויו,תולפתה יתכב .וצרפןכ ירחא .םהי תא וחלש הזבבו
 הרותה הנתנ וב רשא :םויב , ה .גח-םויב תוצוח סמרמל םונתיו :( פהב וללעתוו
 ברחמ םידוהיה זא וטלמנ :תאז:לכב :ךא ..--! ּוצְלַּפְקַה  הידומעו לַבִת שערתו

 רק :היסח .שיא היה אוה :יכ = , ישילשה ןאמרעה ףַאשיבה תקרצב :הער
 םייופצ ןלָאקב ובשי רשא .םימיה לפ יכ ותוארבו . םרעב ךפה ותְרְּבָאבּו חור

 עבשב םאיבחהלו רתסב ריעה ןמ םאָיצוהל םינמאנה וידבעל-הוצ ,ברח יִלֶא םה \

 רע השלשמ) תועובש השלש ובשי .םהה םיאובחמב .:ול רשא םירפכהו םירעה
 םיביואה .יכ םעמשבו : , ומויב םוי רבד:ומוציו , (ינוי חריל העבראו םירשע - |
 ו הלפת ירעש ,  םימחר ירעש ךא -- םיפוצר :םיִמי ינש ומצ :, םהילא םיבורק |
 םהילע ורעתשה .בלצה יעסונו = -- ! איהח הער תעב  ולעננ  תועמד ירעש םג |

 ונרהיו (א688) אשונ .רפכ לע ולפנתה הנושאהל . -- ,םורימשיו בטק רעשכ <
 , םללש תא וזוביַו םהיתונבו םהינבו םהישנ סע :םש םיאבחנה .םידוהיה לכ תא | ||

 םיבר ךא < / ןעפָאהננילפעווב םירתסנה הרוהי ינבל םג ןכ.ושע :רחמה םויבו
 תתיה איה וכ , םֶלְָּכ לשמל:התוה לחר חמשו 'הנקז השאו ,,םשפנב רי וחלש
 םג תאזכ ושע ןכ ירחאו , ההאוצב תלכאמה תֶָבָהִל תא האיבה רשא הנושארה
 םכותבו .ויחא תא שיא םש וטחשיו םימה ימגא ךותב וררי םלכ יכ , םעה רתו

/ 

 םת אוהה שיאה היהו , ומש לאיחי ןב לאומש ונבר , םימיב אב ןקז שיא היה =
 תא .רענה טושפיו :., םיזראכ רוחב ריחי ןב ולו / ערמ-רסו םיהלא ארי .,רשיו
 רענהו ,  והטחשיו הטיחשה לע ךרביו :תלכאמה תא חקל ןקזה ויבאו ץ ורָאוצ | 1

 ולפנתיו - ,.לארשי עמש : לוהג לוקב .וארק םש םירמועה לכו , תמיו ןמא הנע
 םימש ארי רוחב ינפ תא הלח ןקזהו ..רהנה תולוצמב ןבאכ וללציו םימה ךותב =
 רי הלש ןכ ירחאו , ןכ תושעל רוחבה רחא אלו  ,ותימהל םהנמ ומשו-
 ושפנב |



 ו כו ו-2 רי

 םידוהיה ! הָהְלַּב - הנהו , תלדה תא וחתפב יהיו , םהיפב המ עומשל

 ּומָש , סמרָאוו ריע תא בלצה יעסונ ובזע רשא ירחא . ישפנ תואמ הנמש םהה

 . םיהורמת . דפסמו יהנו יכבב תורבקל םוכילויו םיללחה |

 "םיראשנה לעו -- ּהְלּוע תאו התוער תא השאו ויחא תא שיא וטחש םה יכ ,םֶרּב
 = םימי ינשב הפנמב םיתמה ויהיו* . םוחצריו בלצה יעסונ ורעתשה םייהב :דוע

 תא םשמ ואיצויו ףאשיבה לכיה לא ואוביו םפכב  םשפנ תא םיִלָצְנַה םידוהיה

 ריע ירעשב הארונ העורתב בלצה יעסונ ואב תרחמה םויב 8 6.
 ראש ןעגניניילמ אכימע וא ךירעמע ףארגה היה איהה תעב םאבצ רשו , ץניִיַאמ
 = .ןתֶאְנש ויזִעְבְו , םידוהיה ררוצ היה אוהה רשה . דראהטור ףאשיבה רַשָּב
 תא ףודרמ ותוא אינה אל ףאשיבהו , םֶבְהְּו םפסכל  ותבהא הֶזְע ןכ .םתוא
 םתונעל קר הבא אל תאז לכב םלוא , ךירנייה רסיקה תא הזב םיעבהל םירוהיה
 םודוהיה לא ףאשיבה ארק תוקלח יתפשב . --.םתולכל אל ךא םללש לולשלו
 םג םכפטו םכיתונבו םכינב תאו םכישנ תא ואיבהו אנ ורהמ+* + םהילא רמאיו
 ברחה :ינפמ הרתסל םכילע יהא ינאו , ילכיה לא םכבהזו םכפסכ לכ תא
 םהישנ םע  םירוהי תואמ שלשו ףלאמ רתוי וילא ופסאיו . *-- םכל תֶהיְוחַה
 םידי יבחרו םילודג םיבר םירדח יכ , ולכיהב ואבחתיו םהיתורצוא לכו םהינבו

 תומ ידחפב םשפנו םידבואה ובשי םש , אוהה לכיהב ויה םיחירבו םיתלד םע
 וינפ ריתסה לארשי רמוש ךא , 'ה לא וללפתיו וכב םג ובשי םש , הנגומתה

 ךירעמע איבה רקבב ןויס שרחל ישילשה םויב יכ ,-- !םהה הער ימיב םהמ
 לע ריִפְבַּב ַהָעַו אוהה לכיהה ירעש ינפל םירוהיה ימדל םיאמצה וידודג תא
 ותמזמ יכ ףאשיבה אריו -- םש םירתתסמה םידוהיה תא ודיב רינסהל ףאשיבה
 ליח ישנא בציו , ותרוק לצ תחת םיאבהנה םידוהיה לכ תא דימשהלו נורהל
 ובא אל ףאשיבה ליח ישנא ךא , תיחשהמ םיתיחשמה ידי תא בישהל םיניזמ
 ורבשיו ושעגתה בלצה יעסונו -- םהיניעב שדקה ישנא םהיחא לע םברח ףולשל
 . םפרט תא שקבל וירדח לכב :וצרפתיו , לכיהה ירעש  תותלד תא םתמהב
 , והיחא תא שיאו / םפטו םהישנ תא וטחשיו םהינתמ זועב םידוהיה ורגח זא
 םיראשנה לעו -- םיחופט יללוע .ןהידלי תא תוינמחר םישנו ,תולכה תא םינתחה
 < .םתובא לע םינבו םינבעלע תובא וכה ,םוחצריו בלצה יעסונ ולפנתה םייחב דוע
 = , -- ! לארשי עמש : ארוק לוקב גרהה ברח לא םראוצ. תא וטשפ ודחי םלכו
 = םנוה , םבהזו םפסכ לכו , 'ה ףא םויב םיללח זא:ולפנ שפנ תואמ שלשו ףלא
 ררוצ ךירעמע יריבו ףאשיבה ידיב הסשמלו זבל ויה םֶתִיְלָהו םִידַע , םשוכרו
 תיבב ףאשיבה םאיבחה רשא םירוהי םישש וראשנ רוע סלוא . -- םורוהיה
 ןייהר רהנ לע רשא ויתורצח לא םליבוהל וידבעל וציו םהילע לומחיו , רצואה
 וריניו םונישיו םהירחא ופרר-בלצה יעסונ .ךא : , םהיביוא ברחמ םליצה ןעמל
 קעות ריקמ ןבא , םידוהיה וסנ רשא תומוקמה לכב יכ , ברח ידי לע םתוא םנ

 ינש ,+--! רמשהי : ארוק לוקב הננעי ץעמ םיפכו , םדבאלו םמוהל םהירתא
 םישנא

/ 
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 ,הצרא םשאר תרעשמ ליפהל שיא זועי לבל ומע לבל וצי םיבוט םיקָת םהילש
 בשחנ ףַאשיבה יכ , הלאה םירבדה לכל םבל בלצה יעסונ ּומָש אל תאז לכב. <
 היה ךירנייה רסיקהו ו רשעָה ילעב םירוהיל בוט ותושעב םתד רכועל םהוניעב =

 ויד ב ע ל םג וַצָיַו ומָרִח וילע שרפ טספאפה יכ ןעי ( םהיניעב רבשנה סרחכל
 לע בלצה יעסונ ולפנתה רייא שרחל הנמשב תבשה םויבו , -- וב דורמל =

 .םישנא הרשע גורהל .םתכאלמ תישאר יהתו , איהה ריעב םיבשויה םידוהיה
 תומ רחבתו , 'ה תארי השא התיה םשו . םדי תא הזבב חולשלו ריעה ידבכנמ
 יהתו , תמתו די. קזחב הראוצב הנעקתתו .תלכאמה תא חקתו , םייחמ
 ,* - ול ליחוא ןכ לע 'ח יקלחי + רמאתו , םיטחשנלו םיטחושל הנושארה
 רשא רסיקה תדוצמ לא םג , ןעזננָאהַאי ףאשיבה לכיה לא .וסנ םידוהיה .רתיו
 יכ הנמאנ עדי רשא םכחו רשי שיא היה ןעזננָאהַאי ףאשיבהו . איהה ריִעְב
 יעסונב רבעתיו , הב דלונ אל רשא תרחא תרב םראה ןיטאי תינחבו ברחב אל
 תאו 'ה תא םיעכהל .וכפשי רשא :םייקנה ימד לעו םהישעמ לע םחיכויו בלצה
 חלש זא . חצרב הפ וילע וחתפיו , וילמ לכשל ונעל ול.וזב םה .ךא . םחישמ
 , םידוהיה תא גורהל :ופיסוי םא םהינמשמב גורהל וציו המחלמ ישנא םהב
 יכ ףאשיבה תוארכו , םהיביואב םחלהל םשפנ לע ורמעיו ולהקנ .םידוהיה םג
 תא שופתל וליח ישנאל .הוצ , עלבמ םדי תא םיצירפה ובישה אל הלא .לבכ
 ול הרכז --ירמ ינבל תואל שמשה יניעל םעיקויו םחה :םיחצרמה ישאר
 , - + הָבּומל . ּהולֶא

 וכחיו , ףרמ ךלשה סֶהיִנָשִמ יכ םתוארב ןש וקרח בלצה יעסונו < 65.
 םינומה םינומה וצרפ שדחל םוי םירשעו השלשב יכ םעמשבו -- אוצמ תע דע
 ורבחתיו ובליו ורהמ ,םמרֶאוו ריעב םיבשויה םידוהיה לע בלצה יעסונ םהיחאמ
 רשא םּודנארבעללַא ףאשיבהו , םהה םידוהיב םתמקנו םתמח תולָבְל םהילא
 , אוהה םוצעהו ברה ןומהה דימ םידוהיה תא ליצהל די רַצְק היה איהה ריעב
 םידוהיה רתיו , היליצאו הדעה ידבכנ תא ולכיהב רֶתְסִיו קזחתה תאז לָכְבו

 ךא , םהיביוא ידיב ולפי םרטב .ונב תא שיאו והער תא שיא טוחשל ולחה
 עמש : ארק םשפנ תאצבו , םּוחְצְרִיַו םהח םיצירע ידודג םהילע וטשפ םאתפ

 וזכָיו םללש וללשיו םיִחָצְרְנַה יתבב בלצה יעסונ וצרפ ןכ ירחא . -- ! לארשי
 יתב לא םג ואוביו וסרהיו , םהיניעב הלקנה דוע תאז יחתו , םהב רשא לכ
 ץקמ . -- םהילגרב םוסמריו םירזגל םוערקיו הרותה ירפס תא ואיצויו תולפתה
 תא ונילא ואיצוהי םי המהנכ ומהניו ףאשיבה לכיה תא ושיערה םימי.העבש
 רשא םירוהיה תא ליצהל ודי תלזא יכ ףאשיבה אריו ! הפ םירתתסמה םידוהיה
 דוע לכוא: אל יכ דאמ יל רצי : רמאיו םחילא םאתפ :אוביו ., ותיבב איבחה
 םירוהיהו .+--חלשב רובעל וא םכתד רימהל םא םכל ורחב התעו 1 םכילע ןגהל

 .םתלאש תא םהל ןתיו , הזה רבדה תודוא ץעיתהל דעומ םהל תתל וינפ תא ולח: <
 םירוהיה לא ךלה ףאשיבהו , לכיהה תא בלצה יעסונ ובס ,דעומה רבע יכ יהו

 עומשל



 תסחמ ילב ויה םידוהיהו / םהירע לכב וינפמ זא וצרפתה וידבע םג , ותיח ץראל
 - וארי זנכשא יחרזא םירצונה יכ תאז םג ףאו ! הרצב תותעל םדעב ןגמ ילבוזעו
 .ןעי , םידוהיה תא תיהשהמו עְלָּבְמ םדי םישהלו בלצה יעסונב די חולשל דאמ
 תא םוחלל דגנמ םשפנ םיכילשמה שדק ישנאל םהיניעב ובשחנ םהה םיעסונה יכ
 , -- תומל םיחוקלה םהיחא תא ליצהלו םתנומאו םתד תמחלמ

 יתפרצ שיא היה ,םהה בלצה יעסונ ידודנל הוצמו דיִננַה 8 5.
 ץראב דוע ותויהב םג רשא ינע שיא ,(ןאמרעממיצ) םיצע שרח סלעהליוו ומשו
 םיבגויהו םירכאה לע לפנ רשא רע וידודגל קשנ ילכ תונקל ורי הגישה אל תפרצ
 שטל ,זנכשא ץרא לא ואובב הזה שיאהו .-- םנוה לכ תאו םעיגי תא זבָיַ
 תחת ועסנ רשא םיריבאה , םרימשהל רמא רזניו , םידוהיה ףסכ לע ויניע תא
 יר רדלָאבנערַאלקו , אירעפ יד סאמָאהט , ןַאמרעה ףארגה םה אלה , ולגד
 םה םג וא ,תוקשעמ עַצָּב ףאושה השקה וחורב רוצעל ַחכ ורצע אל , יליידנעפ
 הארונה הערה תא םתוארב םיללמואה םירוהיהו . -- ונממ םיבוט ויה אל
 לֶא םבבל ואשיו , הרלויכ ליח , םתזחא הדער , וזפחנ ולהבנ ,םהילע האבה
 וארקיו וקעויו ומוציו םיקש ורגח , םשאר לע רפע ולעה , םימשב לֶא לֶא םיפב
 .--! הלפת לכ הנחת לכ רובעמ ול ןנעב ךס לארשי יהלא ךא ,הקזחב םיהלא לא

 םירוהיה לע ורעתשיו םינודיז םימ ץרפכ וצרפ .בלצה יעסונו 3
 וטחש םימלש ןכו םיבר !םהינפ תא ומדק םירוהיה ךא , רעירט ריעב םיבשויה
 . הנורחאל ופרט םשפנ תאו , הנושארל םהיתונבו םהינבו םהישנ תא םהידיב
 ןהיראוצ לע תודבכ םינבא ּולֶּת תונונעו תופי תולותב םג תונידעו תוכר םישנ
 תומָא יִרָי , ןהב וללעתיו םיביואה ואובי םרטב לזָאמ רַהָנ תולוצמב הנְלפתָ
 ירדחב תלכאמה רּוצ תא ובישה ןכ ירחאו ןֶנַטְב ירפ ידמהמ תא וחַבַט תוינמחר
 אוה ךא , טרעבליגנע ןומגהה לכיהב םהל טלפמ ושיחה םידוהיה רתיו -- ןבבל
 וניעל חיכוהל ותָואב , םִיְְּב לוקב עומשמ וינזא תא םטאיו ובבל תא חישקה
 םידוהיהי לע םֶעָרַו , אוה הנומא ינטקמ יכ ויאנשמ וב ּונע רקש יכ םירצונה
 תער תא םכילע םיהלא בישה ! שפנ יזע יוה , םכשארב םכמרדי : ארקיו ולוקב
 רימהל םתעמשו ובאת םא התעו -- ! וחישמ תמקנ ! איה 'ה תמקנ -- םכתער
 .  םידוהיהו . *-- !ולָּכָאת ברח , םתירמו ונאמת םאו , ויחת הָיָה , םכתד תא
 = םתר ורימיו םייתב ורחב , םראוצ לע תחנומ הֶדח ברח יכ םתוארב םירבאה
 = *פ לע םהיתובא תדל ובש ןכ ירחא ךא / תילָאהטַאקה תד תרוסמב ואוביו
 לע . וב רּבְדיש םוקמב רפסנ רשאכ , יעיברה ךירנייה רסיקה

 (* רעייפש ריע ירעשב ואוביו בלצה יעסונ ופטש ןכ ירחא 5 4.
 םהל ןתנ םיִנָש שש ינפל יכ ףאו , הכותב םיבשויה םידוהיב םתמקנ תא תּולָבְל
 דוע ףיסוה ךירנייה רסיקהו , תובר תויכזו םירשי םיטפשמ רעגידיר ףאשיבה

 םהילע 2%
 . = תוקיתעה זנכשא ירעמ תחא ,ןייהר רהנ לע ןרעייאב תולילגב השארה ריע רעייפש (*



 ,ויריבַא תדעו ריזנה רעטעפ סג --- : טילשו .בר לכו למ לכ .ןוצר תורמל םהי י
 , םידוהיה יִמָד תא ךופשל ווצ אל.םה ג ,,ןיליח ידודנו ןהכה קלָאשטטָאנ ם

\. 

 םנ םידוהיה:תא: םג ּוזבָיו ּוסָש םה ייכ . םירצונה .םע.לבמ הערל .םּוליִדבה
 שפנ :תא אלו: וחקל-שוכרה < תא קר ,םנמא ;,.להבה ..ןיאב .דחי םירצונה .תֶא <

 םיבר םימי זנכשא .ץראב וצרפ .הרשֶא .בלצה . ועסונ ידודג קרו . -- םהילעב
 ּולָחהְה רשא םינושארה ויה. םה.קר םה , קְלֶאשטטָאגו רעטעפ ירודנ ירחא
 םתוא הֶאק רשא םיצירפ ַרָבִח ויה .םה יִּכ ., םיהוהיה תא דבאלו רימשהל גורהל |

 ערז , תובר תוצרא דועו :ןערעדנַאלפ ., ןעגנירהטַאל , אילגנא , תפרצ ץרא =
4 . 10 . 0% 

 ךופשלו סומחלו לוזגל םא יכ סבלו םניע.ןיאו , םהיתוילכמ 'ה קחר רשא םיערמ =
 ּושּפְחְתִה , בוט לכ םיאלמ - םהיתְּבּו םה זעקאל םע םידוהיה יכ סתוארבו . םד =

 םֶלְלְש .תא .לולש רובעבל םהינפ לע ַתָב תאנק הָוְסִמ ומישיו הנומאה תרדאב
 , םיכלמה חור תורמְלו . -- םיקושע .בהוג .םיסמח ףסכ .םהיתוחתמא תואלמלו
 . םידוהיה תא .דימשהלו גורהל ודתי בל וצעונ (* םקקוחמ יפו םתד חור תורמל םג
 ונברח קיִרָנ םרטבו .! םהב םקְנְנ 1תָמְקְנְו ! תאז השעת ונתישמ תאנקי :םרמאב
 רשאו ונילא םיבורקה םידוהיה .תא היִחְכַנ .,.ונתאמ םיקוחרה םילאעמשיה לע
 ורימי-םא םתויחהל םהל תּואָנ תאזביקרו -- םילאעמשיהכ .ונתר םיאנוש םה םג
 בלצה יעַסְוְג וברה אל. תפרצ ץראב  הנהו . +-- דחא םעל ונתא ויהיו םתד
 לע':ויה-םישארה םינהכה ..םג םינזורהו ךלמה יכ , םודוהיה ימד תא ךופשל

 ךלמ רבה :רשא תודחא םירעב קר ., תורבע םויב םשארל ּוּכסָיַו הָרְתְסְל םידוהיה |
 אוהה:גרהה ךא . ברה יהי לַע םידוהיה תא ּוהיגה םש , םש :עיגה אל ותרו תפרצ \
 !זנכשא ץראב םיבשויה םידוהיב ,ושע רשא ברה ָרָהַה לומ אוה םפאבו ןיאָב |
 זא ואכה תוארונ .תואלתו אילטיאב .איהה .תעב היה יעיברה ךירנייה רפיקה יּכ <
 ץראל | =2
 אוה יכ אוה ךופהנו , םירוהיה תא ףוחרל .םלועמ הוצ אל .תירצונה תד קקוחמ (* | |
 , (ו'כ ויט איִתָמ) 'הל םינב םשב םתוא ארק םג ,(ר"ל ,'ג'כ סקול 'ע) םדעב דוע ללפתת | |

 םידוהיה,, ; רמאל רפסה םע רמא םירצונה יחילש שאר לואפ םג , (רי'כ םש) רחבנ םע סשבו
 אל לארשיל ותחטבהו 'ה רבד יכ ,.רתבנה םעה םה םויה םגו , 'הל םיבוהא זאמ ויה |
 לא לואפ תרגא) "! חצנל יהיו רמא 'ה , ותחטבהו וירבד לע ,'ה םחנ אל יכ , םקיר ה בושי
 . (םש) "המה םיבוהא יכ וכו ומע לארשי .תא-'ה פאמ אל הלילח , (א"י קרפ םיאמורה |
 , םכיביוא תא ובָהֶא : ותירבב םיקיזחמה לכל הוצ רשא אוהה קקוחמה יכ ןיִבי אל ימ םג|
 , 'ה | איתמ) | םכיפדורו םכיררוצ דעב וללפתהו םכיאנושל וביטיה , םכיללקמ תא כרב |
 םיביוא םניא רשא םידוהיה תא תיהשהלו .ערהל הוצי אל אוה , (ח'כ , 'ו םקול , ה"מ--טיל" |
 םג ווצ אל אפורייא יכלמו ! םהיפדורו םהירווצ ויה אל םלועמ רשאו , םירצזנה תא םיללקמו |
 ר םה ,.תעדט םירעבנה םילוטאקה ינהכ קֶרו ,.םירוהיח תא 'ףודרל בצת יעְסונ .ימיב םה |
 ויה םיכלמהו |, םקקוחמ יפו םתַר חור תורמל הזה ערה רבדכ תושעל ןומהה תא ותיסה םה
 םינורחאה תורודב ךא . ותיחשי לבלו וערי לבל םחה םיאנקה ףאב םהח תתל די ירצק זא" |

 לצ תחת ןנאשו חטב ןוכשי לארשוו ,,תֶרה תאנקל ץק .ומש רשא דסח וכלמ 'ה וגל טיפו
 ,ה"רי י ג ש ה ,ר ר גס כ ל א דיסחתו רידאה רס י ק ה ונינודא לצ תחת םג המו " , םהיפנפ |
 ךכופ השממ בורככ , הרישעמהו .הריראה ותכלממ לכב רובכב ילארשי ןרק  םיִרה רשא
 ונחני הלכשהה רוא רומעבו , החונמו םולש ייח היתנ ובוטבו ןוצר עפש ונעיבשי ,ונילע אה |

 יהי -- הלילה תא ריאהל ושא דומעב וניתובא ינפל .ותכלב םינפל רואנ לא תוכילהכ ונגחניז
 , הלאה תמא ירבר יעידוה ירחא . -- ! דע ימלוע דע ךרבמו ךורב ותוכלַמ רובכ םש" |
 ינאו ,  םינושארה תורודב וניתובא תא ונאצמ רשא תוארונה תוערה תא ליכשמ ארוק ארק |
 ירסחב הלאה םינורתאה תורורב ונליחנה רשא בוט בר לע 'ה תא .ךרבגו שדק ונידי אשנ" התאו |
 .םראו םיהלאל בוט לכש םיליכשמה רפחה יכלש
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 ו עובשל םהינפל  םיחותפ ןרע ןג ירעשו , םהל חַלָסִי םהייח ימי לכ דוע ושעי
 8 בלצה יעסממ .ןושארה עסמה לחַה ןכבו , -- חצנ תומיענ םלוע תוחמש

 . (1096--1099 ט"נ--ו"נתת א"ד

 ' םיִרַעְס םיִמָי ןומהכ , המוקממ זנְרִתו וא הָשַעְר הלכ אפורייא ₪6 0.

 . בלצה יעסונ תונחמב חפתסהל םירפבלו םירעה לכמ םירהונה םיבר םימע ומה

 ו ןז לא ןומ םיקיפמ םֶהיּוָזִמּו םיִעָנו רקָי ןוה לכ םיאלמ םהיתב רשא ץרא ירישע

 , םחל תפו תשחנ תרוגאל תוחתשהל םיבידנ יחתפ לע םידקושה םידורמ םיינעו
 ינבו , אוה ןוטֶלש ךלמ רַבִד םהיפמ אצויה הָגֶה לכ רשא ץרא יצעויו םירש

 :שיאכ םלָכ , םהומכ םַע יווזבל -םג הרז םחורו תותפשא םיקבוחה םעה תלָד

 לא ויו םבבל קשַחו .םשפנ תַוַא לכב וצוריו ושעריו ושעגתה םירָבח דחא

 ןאצ תא שט הָערֶה , ותא תאו ותשָרחַמ תא בֶוָע רֶכִאָה . בלצה יעסונ ילד

 / םהינב תא וכילשה תובא ; וירוענ תשא .תועורומ ררפנ םירוענ לעב , ותיערמ |

 םידלי םג / םהינונעת יתבמ ּוחרְב :תּוניִרָע םישנ , םהיתובא תא ותיִנזה םינבו

 הדוהיב תולעל בלצה יעסונ ירחא ּוצָר ּוצֶא תוריזנו םיריזנ , םינהכ םג , תורליו

 יפולא םנמא . -- םתנומאו םתד ינבמ הכותב ךלמ ךילמהלו םהילא הָעיִקְבַהְלּ

 קֶשָנ וניכי םרטב איהה הלודגה המחלמה לא ףוטשל וצֶא אל םינזורהו םירצונה

 רשא םהיתואבצ ישנאלו םהל ורסהי רשא םירוסחמה לכו ךרדל הדיצ , בורָל

 תּוּכְחְלּו המהמתהל תַעָה הָבְרַא םיזחפהו בלה ירהמנ ןומהה יניעב ךא . םהילגרב

 דעומ עיגהב תכלל וזפהיו , המחלמל לכה םינזורהו םיפולאה וניכו רשא דע

 יריבא תדעמ דחא תרוקפ תחתו ריזנה רעטעפ לגד תחת ולהקיַו ..ביבאה שָרח

 םירדסו רָמָשִמ ילבו , (עבַאה ענהָא) ןוה יִלָּב רעטלַאוו םשב ארקנה םיתפרצה

 תריב לַעפָאניטנָאטסנָאקל זנכשא ךרד םהיעסמל ועסנ םיבוט קשנ ילב ילב םג

 תאזה ךרדב דאמ הרבכ הנחמ רוע העפנ םהירחאו , םיחרזמה םיאמורה ץרא

 . ירעטיבסערפה ןהכה קלָאשטטַאנ תרוקפ תחת

 -תולֶאה לכ ! הומכ ןיאמ בקעל הער תנש התיה איהה הנשהו % .

 . יפב תא זא ואצמ , רפסב תובותכ ןניא רשאו השמ תרותב תובותכה תוללקהו

 . םרבע יִרָמ בלצה יעסונ יכ ,לּוזָאמו ןייהר רהנ לע זנכשא ץראב םיבשויה לארשי

 , איהה הנשה , הגרַה םויל םושידקהו הָחְבְטְל ןאצכ םּוקיּתַה איהה ץראה ךרד

 = תב רוגחת רשא םויב הנשו הנש לכבו + ידוהי שיא לכ חול לע סדב הבותכ

 9 ] ו ּהָשְרְקִמ תוממשו הצרא תוסירה לע תּונְתְל רפאב שֶלָּפִתִתו קש בקעי
 וא וכפש רשא ָהיֶחַא יִמְר לעו ןהה תושודקה תתולהקה תוסירה לע םג הגהֶת

 - םיבלמה יכ תמא רַבָד טשק ונעדוה רבכ הנהו . בלצה יעסונ ידי תרגתב םימכ

 | אל םירצונה ינהכ ישארו םינומגהה סג , םירוהיה ימדמ םה  םייקנ םינזורהו

 א וקעויו םינפ ומעְר , רעש ורעש םה יכ אוה ךופהנו , םהירי הָתְלועַב וחלש

 . םותפ ןומהָה קרו , םידוהיה ינבל בלצה יעסונ וללוע רשא הַצָר תולולע לב לע

 . תא הצרו גרהב וחלש קר םה , םייקנה וניחא ימד לע םיִמָשַא , בלה לרָעַו ןיעה
 / םהירי



1 .001 
 םהילע וליטה .,-םהולע םרי תא ושקה םיארפה  םילאעמשיה יכ . תוערו תובר
 םצבה תא וררש ,הביאב םתוא ופדה ,םהיניעב ויה סּואָמּו יחס ,אושנמ דָבָּב םמ |
 םיצוצרהו םיקושעה .תעוש ,םּוחצריו ברחב םהילע ומק םג םשוכרו םנוה תא ולזנ <

 תא ררועלו ריעהל המזמ בושחיו ,יעיבשה רָאגערג טספַאּפה ינזאב האב ,םהה
 ./ תרזמה ץראב :םילאעמשיה לע המהלמל תולעל ברעמה ץראב םירצונה חור |
 תרגתב זא והובבס רשא תומחלמה ינפמ ותמְזְמ-תא עצב ודי לאל התיה אל ךא |

 ץראח לכ-ךְרְרְּב ךלה .הָכּו הכ ןיבו , ומרח .שיא יעיברה .ךירנייה .רסיקה ירי
 םימיב הנתו . םתערמ םהה םיללֶמְואָה םירצונה תא -ליצהל הישות ושע אל וידיו =
 סנָעיִמַא ריעמ רעטעפ ומשו םהה  םועפונהמ רחא . השודקה ץראמ בש םחה .
 ןָאּבְרּוא טספאפה לא אביו , תרצנ- תדכ הנומאה .יזעַמּו םיריזנה ינב תַרְבַהִמ |

 השא תוארונה תואלתה תא ןפב ירדח-םידרוי םיצרְטנ םירבדב ול רפסי) ., ינשה
 תאו ן הירע לכבו השודקה ץראב  םיבשויה םירצונה יראוצ לע .ּולע .וגרתשה |
 רכק לע .ללפתהל םחור םֶבָרְנ רשא םיִעָסּונה- תוקהל תא ואצמ רשֶא .תוערה לכ |
 תא םיסש ,המרה רע םתוא .םיִפִרִּ םיַציִרעַהו םיארפה םילאעמשיה יב , םחישמ
 טספאפה זגריו ,--וחקי םהילעב תושפנ תא םגו םעְיגיו םנוה תא םיהקול ,םשוכר |
 ריזנה ירי תא אָלְְַיו , ופא .םעוב ץאְיו , איהה הערה .העומשה תא ועמשב |
 םיִשּוח ץֶלָתַהְל םירצונה תובל תא .רקועל .ָבְרעָמה .תוצרא לכְּב רובעל אוהה |
 רעטעפ אשיו ..םב ןומא אל םינְבְו םירזכַאה םילאעמשיה לע המחלמל תולעלו |
 ףכ הכרֶר .רשא .םוקמ לֶבְבְו , הנידמל- הנידסמו ריעל ריעט ךלהתיו וילגר תא"
 תובהל םיבצוח םירבדבו , ולוק םיִכַה רֶפושַכ , ךשַה ילב .ןורגב ארק , וב ולנר"
 יהימ  םהיחא ימה תא  םוקנל תטקונ םרח רוגחל ומע .יִנָב תור תא ריעה שא
 , םירצונה םיפולא תושפנ .לע ראמ הֶזֶע הָלועּפ ולעפ וירברו ...םילאעמשיה |
 ובדנתיו ודדונתה םיפלא יפלאל . ץֶראַה םע, לכו םהינהכו םהיטפוש , םהישאר"
 םברחב .םילאעמשיה ריִמ הֶתוא .תחקל .המחלמל השודקה ץראה לא תולעל
 זוחמב דאמ הלורג הָפְסַא טספַאפה ףסא הלאה םירבדה ירחא . . םתשקבז|

 וםיליצא ,םיתרפא ,(עפַָאשיב) םינומנה ּופְסָאְיַו , תפרצ םּורְרְּב רשא טנָאְמרעל , |
 , רפסמ ןיא .דע םוצעו בר .םַע ןומהו (רעטטיר) םיריבא תַדע םג .םירשו םיפולא|
 ררועיו , בבל ירדח םידרויו םיבקונ םיצרמנ םירבד רבדיו ולשמ אָשַנ טספאפהז |
 םילאעמשיה תא .המחלמ .תושעל ווכרְו לע וברה ,שיא שיא רונחל םחור תא"

 תובקע הא .םיפרחמו םירצונה תא וצצוריו וצערי רשא שפנה יזע םיקושדל
 יפלֶא תובבר ומוערה םירבע לכמו , וירבד תא טספאפה הלכ אל רוע ..םחיש
 טספאפה ינפ תא ולחיו םהיכרב לע וערכ שיא יפלאו +! רבדה אצי 'המי : הול

 לבו , איהה הוצמ תמהלמ תא םוחלל םידיתעה ליחה ישנא ידודג לֶא םתוא
 םשב םהה םימחולה וארקנ ןכ לע רשא , םּורָש בֶלֶצ תינמיה ומכש לע רפה דח
 יכ םתישמ םשב םחיטביו ו םתוא ּרְּב טספאפהו , (רערהַאפציירק) יבלצה יענו
 רשא האטחו עישפו ןוע לכ םג , אוהה םויה דע ושע רשא םהיתונוע לב חל

 ושעי



 ו יסקַאזה רַאהְטָאל תוכלמ לע םהילע לבקל ונאט ןעפיוטשנעהַאה תיבמ ויחאו
 תירב תרכ ,הרובגו המצע דוע ול תוברהלו , המחלמ םהילע שידקה ראהטאלו
 = תאו השאל הדיחיה ותב רורטענ תא ול ןתיו , ןרעייַאב איִשנ האנה ךירנייה םע
 . ךירדירפ םע המחלמ תושעל ול רוזעי רובעבל השרומל ןעסקאו םוהטנָאצרעהה
 שיאו , אילטיאב (םיפלעוו וא) םיפלעונה תיב עזגמ רצנ היה האנה ךירנייהז
 תקזחב םעינכיו הרובג חורב ויחא דָארנָאקו ךירדירפב םחליו , המחלמ רובג
 .איהההזעה האנשה התיהנ ןכבו .םימיה לכ םהישאר תאשל ולכי אל יכ דע דיה
 , םיניללעביהנה וא םיננילבייַאווה תיב ןיבו םיפלעוגה תיב ןיב חללוחתה רשא
 ארקנה ןעבַאוושב רשא םנומרא םש לע ןכ ארקנה ןעפיוטשנעהַאה תיב אוה אלה

 ,נעהַאה תיבמ ךירדירפ ענכנ ,םינש עשת תמחלמ ירחא . ןעננילבייָאוו םשב

 םפרתה ויחא דָארנָאק םגו ,רַאהְטָאל רפיקהל רי ןתיו הכולמהמ שָאְויו ןעפיומש
 אילטיא תא ותוצהב ויתואבצב תאצל וצחלנ םהינשו , רסיקה ילגר תחת ענכיו

 0 "מימ ] , איהה המחלמב ול רוזעל

 | (100109886 ה030) -בםלצה יעסמ

 תד ינומא ימולש ורהנ , םירצונה תריפסל תיעיברה האמב .דוע 9.
 רבקה אוה ---םילשוריב רשאי םחישמ רבק לע.לפנתהל השודקה ץרא לא 'תרצנ
 םידי בחרו לודג הלפת תיב .וילע התנב ןיטנאטסנַאק רפיקה םִא ענעלעה רשא
 .:(* יחלסנ םהיתאטחו םה .ןוע יִאּושנ םש םיעסונה לכ יכ םנימאהב -- התה ינבל
 איהה הנומאה םג הרבגתה ., ברעמה תוצראב תרצנ-תד רבגתהב םימיה תוברבו
 לע םחיש םש ךופשל םילשוריל םוי םוי ועפנ םינומה םינומהו , םירצונה תובלב
 הנא אל ,השודקה ץראב םיאיברעה וטלש רשא םימיה לכ הנהו ,םחישמ רבק
 וחתפ םיאיברעה יכ , המואמ םהל רשא לכמ רקפנ אלו, ער םהה םיעסונתל
 אלו םומילבה אלו / םהילע ומָש רשא .ןטק סמ רעב ץראה ירעש תא םהינפל
 ; םיקושרלעזה םילאעמשיה ידיב השודקה ץרא לופנב ךא ,  הערל םהב ועגנ
 תורצ , דיטת איהה ץראב םיבשויה םירצונה תא םג םיעסונה ירודג תא ואצמ

 תובח
 ןווג .רהנמ . םהיניעב שודק םוקמל ךרדב זותאל םדקח ישנאל היה םלוע קוח יכ (*

 יטיב םג וכלה ודדנ ןוכיתה םי דע זקוק יררהמו (סולינ) םירצמ רואי דע ודוהב רשא (זעגנאג)
 וכלה םתצקמ . ושדק תמדא לאו ןשדקמ לא שיא שיא םישנא תוחרא םיניבה ימיב םג םדקה
 :.םהיתונועל הרפכ אוצמל םשפנ לע תּולַג ולבק סהַצקמו , הרצ תעב ורדנ רשא םרדנ םלשל
 : , ונממ ולבק רשא בוטה לע םדסח יהלאל םתדות חור תורעל וכלה רשא שי , אוהה םוקמב
 ןחמו אשמ ישנא שי ףא , םהל שורקה םוקמב תואלפנ תוארל םנוימד חור םקיצה רשא שיו
 םילכבה םג  םישוָכה) םיירצמה םג יכ , םהה תומוקמה תא רקבל רוחסמה חור םאשנ רשא
 הרוחסל םסוא יתב םהל ומיקיו םדיב םידחאל רוחסמה תאו הנומאה תא ורבח םתעב םינענכהו
 ינפל םילילאה ווחדנ רשאכו = ; רחא םוקמב ןומאלו  תורתשעלו םילעָבְל תולכיהו הלפת :יתבו
 םיררוגהל רעומ יתב אקעמב םילאעמשיה לכיהו םילשוריב ירצונה רכק ויה , ןמא יהלא
 השעיו  םירצונה תנומא ןרק הא ןיטנאטסנאק רסיקה םירה רשא םיִמיה ןמ רוחיבו = ,הלאה
 ,:ןוע תהפכלו הבושחל םילשוריב רשא םחישמ רָבק תא רקבל םירצונהל קח היה ,תטלש הנומאל
 קנעה םצואל םבושב יכ ,הילע ןכלה רשא םכרד למעב האובת ירפ םהה םירדונה ואר םג
 ..סתייח יטי לכ רדהו דובכ ולחניו םהל ובשחנ שרק ישיאכ- בוט בר םירצונה סהיחא םתוא וקינעה



 הרח , בלצה יעסונ םהל וללוע רשא תא ול עדוהבו .,טפשמ יצוצרו םיקושעה |
 איצוה ,גרובסנעגער ריעב היה רשא (גַאטסְכייר) דעוה םוויְבו , ול רציו ראמ ופא |

 םהיתוְבא תד לא בושל םיסונאה םירוהיה דיב תושרה יכ וינפלמ .תוכלמ רבד
 םשוכרו םנוה תא םהל בישהל דיה תקזחב הוצ םנ ., הנושארבכ םתרותב תכללו
 םוגזור ןתנ רשא , יעיבשה ראגערג טספאפה םגו םהמ בלצה יעסונ ולזנ רשא
 תא .םהמ חקל אלו הערל םידוהיב עגנ אל אוה םג השע והתכ םיאישנו ןיאל
 ועשי . לכבו , רשיו םכה שיא היה ,  ותוצירע לכב יכ ,  תוקיתעה םהיתויבז
 , -- םדא יינע וילגר תחת אכדל אל ךא םיאנ ליפשהל קר היה וצפחו

 ישימחה .ךירנויה , ויבא םע ישימחה ךירנייה םחל רשא םימיה לכ 8%
 --ו'סתת = .א'ד טעמכ ךא , וחור הרמש ותדוקפו טספאפה םע ותירבב ןמאנ היה

 ה"פתת | ותוא אונשל ובל ךפה ,והיבא .תחת.הכולמה אסכ לע בשי רשא
 1106-1155 ברח ןילע םירה רשא רבדה הזו . וב םחלנ הפונת תומחלמבו
 (עפאשיב) םישארה'םינהכה תא ןַהְכְל רסיקה דיב זעֶה היה םיבר םימימ : תמקונ
 רברהו ,תעבטו הטמ םהל ונתנ , םתנוהכ תרמשמ לע תואלו ,םהב ורחב רשא
 לפש םג םירסיקה מיקה םימעפ תובר יכ ספא . רוטיטסעפניא םשב ארקנ הזה
 רוע רזג ןכ לעו , איהה 'הלודגה הנוהכב ןהכל דַחשו ףסכ עצב רעב םישנא
 ךירנייה רסיקה דימ תאזה הרשמה תא עורקל רָמא יעיבשה רָאגערג טטפאפה
 םירסיקה דיב היה רשא הזה חכה תא ול חקיו בש ישימחה ךירנייה ךא ,יעיברה
 הרח , הזה רבדה תודא לע ינשה םילָאשַאפ טספאפה וב רענ רשאכו , זאמ
 ותרסאיו היבשב והחקיו וילע המחלמל וליח ישנא רחבמ םע לעיו רפיקה ףא וב
 ליטה רשא םרחה לא ובל תש אלו , דחי םילאנידרראקה לכ םע םירוסאה תיבב
 ריעב םינהכה ישאר תא ףסא רסיקה יכ התיה רבדה תירחאו , וילע טספאפה <
 , םהה םינתואה ינש ןיב םולש ושע םהו , טספאפה ןיבו וניב טופשל סמראוו |
 , םעה ישאר ןוצר יפ לע ורחְבי תדה ינהכ רתיו םיפאשיבה יכ םטפשמ וצרהיו
 תא ךא |, תדכ םינהכ תויהל םדי תא אלמיו .םהילע ודוהמ ליצאי טספאפהו \
 ינינק לא םיעגונה םירבדב יכ ,  רסיקה דימ וחקי םהינינקו םשוכר תאו םרכש |
 הזה  רסיקה , -- וינהכ תדעו וינגס לכלו טספאפהל ןיא רבד , היצֶפחו לבתה | ,
 לא םתוטהל םתפשב וגתַמּו םפאב חה םשיו זנכשא יאישנ לע ודי תא השקה |
 ץראה לכ ךרדב ךלה , ותכלממ אסכ לע םירודנ ועְבָש ירחאו , ץופחי רשא לב |
 . הוקת םפאב .תמיו ירירע ךלה יכ , ואסכ תא תשרל ןב וירחא ריאשה אלו |
 תוכלמ דוה תתל ובא אל , הזה זעה רפיקה לע םפא תורחב זנכשא יאישנו |

 הכולמה התאי ול יכ ףא , יעיברה ךירנייה דכנ ןעפיוטשנעהאה תיבמ ךירדירפל
 יסקאוח ראהטאל ראהטָאל שארב תוכלמ רתכ ומישיו , השוריה טפשמ יפ לע |
 --ה'פתת א"ד הזה רברב ךא , םייהדרָאנמ אטטָא שרויו ןעסקאזמ גָאצרעהה |
 "צתת | םיחרזאה ברח .הלח יכ , דאמ הלודג הער זנכשא ץראל ולמג

 1125--1197.  ךירדירפ יכ , דאמ תובר םינש םימד ץראה אלמתו והערב שיא |

 ויחאו | ךי :(ביח עייד) ]|



 אה תיבמ ונתח .ךירדירפ ריב ךירנייה בוזעוו , =- הנוילעה לע ףלארור רז
 לפה רתי תא םנ וילגר תחת עינכהל איהה המחלמה תירחא תא ןעפיוטש

 5 - א'מתת א'ד) ןעפלא ירה רבעמ תא וירובגשארב רבע אוהו,ותמחלמ ישנאמ =
 = אסכמ ראנערג תא דירוהל רמא  רזגיו םינהכ .תופסא פסא ןעסקירב ריעבו

 יוומ-ב 1 שי. | * ץיישמ 2 ו כשיש.( ₪7 % יו" 2 ויש יו .

 .הזה שרחה טספאפהו ,ישילשה סנעמעלק תא ויתחת בישוהלו םיטספאפה
 רוע קיזחה יכ ףא הנהו . אמור ירסיק רתכב ךירנייה תא .ןכ ירחא ריתכה
 דרַאקסיאוג טרעבָאר ורע יכ םידחא םימי .דוע ודובכ אסכ תונרקב ראנערג
 תא בוזעלו ואסכמ תֶרְרָל םימיה ?ץקמ ץחלנ תאז לכב , איהה תעב ותירב לעב
 תוקשעמה ללגב םיאמורה וילע ורמרמתה יכ , גרובסלעגנעב ובשומ םוקמ
 ו ָאנרעלַאז ריעל רָאנערג םניו , ולגרל םיזנכשאה םב ּועיִנְפְ רשא תומָשָה

 יתאנשו קדצ יתבהא ינאי : ארק , ושפנ תאצ םרטבו , המש תמ האבה הנשבו
 רובכה תבהא . + -- ! םימרחמ תומ תומל תאזה הרצה ילע האב ןב לע , עשד
 , ויתולילע לבו וילעפמ לב תישארו ובבל קשח תישאר התיה , הקש תבהאו
 תרטמּו ,וייח ימי לכ תומוצעתו זע לכב ובבל תויכשמב הססונ תאזה הבהאה
 לכו , וינפל ווחתשי םירסיק / 1תַצַע זמל .ּומָדי םיכלמ יכ התיה ושפנ ייואמ
 האלמנ אל דוע ךא . -- ודובכ אסכ םּורָה ינפל ולפיו וערכי םינזורו ץרא יכלמ
 < ינש ומק זנכשא ץראב .יכ * / דוע ּומְלָש אל ולבָא ימיו/ויתורצ תַאָס ךירנייהל
 אילטיאבו ,  ותוכלמ אסכמ ורירוהל וב ומחלנ הפונת תומחלמבו , םירסיק
 יכ ותיחשהל תומזמ ּומזיַו רָאגערג אסכ לע םיבשויה םיטספאפה ול וממוקתה
 דוע לודגה םרחה תא וילע וליטיו ךשה ימי ול וניִבַה , םיבר םיביוא וב וכסכס
 וב ודרמ הנורחאלו , המדאה ינפ לעמ ותּולָכְלּו ורכז שונאמ תיבשהל םעפה
 ילצח יכ ףאו , םימקנתמו םיביואכ וב ומחליו , ויצלחמ םיאצויה וינב םצ
 - תומ םש תמ יכ רע הרזג ץרא לא וחידהלו ּונְּב דַארנָאק עורז תא רָבְשְל

 , הכולמה רתכב רבכ רָּתְבַה רשא ּונָּב ךירנייה ול םמוקתיו םימיה וכרא אל ךא
 תיבב תַמָצַיַו היבשב ותוא / הָּבִרֶה ותמזמו ותמרעבו , ותארקל ברחב אציו
 . ַתָנַוה אל ,רורדה רואב רואל ואָלְּב תיבמ םונל חַלֶצ רשא ירחא םגו ; וייח רַהְפַה
 < דע עלבמ ודי בישה אלו זע רתיב וב םחלהל דוע ףיסוה ונב ךירנייה יב , ול

 , ןוגיו הער רַצעְמ םש תמיו ךיטטיל ריעב בכשמל הזה ללמואה רסיקה לפנרשא
 םינש שמח יכ , ורי תרגת תא ומוי השק וילעמ בישֶה אל ותומ ירחא םג
 םירסיקה תורבקב ,רבקהל הָנְחּוה רשא דע רעייפש ריעב ותָיַוג הללונתה תופוצר
 ומ רבג היה , יעיברה ךירנייה רסיקה . -- ץרא יבלמ לככ רובכב .בובשל'

 \ .הוצעל וחורב טֶלָש אל ךא , חור .רקיו הלודג שפנ לעב ו רענְמ המצע זועַּב
 תרחא תור יב , ותע ירל וב ףָשֶנ אוהה ןמזה חור םג , ובבל קשחו ויתואת דעב

 < םכלמל חור ינמאנ ויה אל םהיליצאו םהישאר , םיזנכשאה תא 'זא התיה
 < שפנו םלש בלב הזה רסיקה תא ורבע אל ץראה םע םג , םלועמ .םהיתובאכ

 םידוהיה לע למה הזה ךלמה . -- םימיה לכ ןכ תושעל וניכסה ןכסה רשאכ הצפח
 % -  םיקושעה



 המויאה הרזגה .. הכולמב הלחנו קלח דוע ול ןיאו ואסכמ ררוה ךירנויה יב מא
 וננולתה זנכשא ץרא יבשוי וירבע לכ רשא אוהה עגרב ךירנייה לע הרזגנ איהה |

 לכבו .ןעסקאזה ינב יליצאב עָיְנְפִה רשא תוערה לכ לע דאמ הלודג הנולת וילע
 ותשא תא וינפ לעמ חלשל םֶּזי רשא הערה ותמזמ לע םג ,  איהה ץראה םע
 לכ .ּוצּופְנ לק הרהמ . הָּכּז השפנו הפכב סמח אל לע םישנב הרשיהו המכחה |

 , והושטיו והּובזע ,הכ דע ותא הנמאָנ םחור רשא וידבעו וירש םג , וילעמ םעה
 ול תויהל םבל תא וברע אל ארונה ּומרֶה ינפמו / טספַאּפה דיא םהילע דחפ יכ
 םהיפולא ישארו םעה .יאישנ לכ יכ .תאזמ דוע הערו . םינמאנ םירבעל רוע
 טספָאפה תא בֶהְרִיְו םַּפְרְִי אל םא יכ ךירנייהב וריעיו , רובירט ריעב ולהקנ
 ףרע ול ּונָפָי זא יב , איהה הנשה הָלְכִּת םרטב ארונה םרחה תא וילעמ ריסהל |
 ו הערה וילא התלב יב ךירנייה האר זא .. שדח ךלמ םהילע ורחביו םה םג |
 9 תכלל וילגר תא אשיו רהמיו | ,ול רזוע ןיאו , תומלצו ךשח ימי והומדק |
 .. ארונה ומרחו ופא ןורח וילעמ ריפהל ושפנ רעב וילא ןנחתהלו טספאפה +

 וידבעו וירש לכמו ,איה םג ותא ְףְלַתַו , ודא םויב ותבָזע אל המימתה ותשאו
 ףרוחה ךילשה םהה םימיב . ויסירפס רחא םירס םא יכ ךרדב וילא ולנ אל |
 רבע ךירנייהו , ןואפקב המדאה ינפ תא ןופסיו רזפ רפאכ רופכ , םיתפכ וחרק +

 . תומ ישקומו םיתהתחו םישקעמ תואלמ תוקלקלחו ךשח ךרדב ןעפלא יררה תא
 לא וצפח זוחמל עיניו , אוהה ארונה עסמהמ וינש רועב טלמתה אכדנו השקנ |
 תא השקה טספאפה ךא ..איהה תעב טספַאפה ןכשמ םוקמ אסָאנַאק ןומרא +
 םירע ידגבבו תופחי םילגרב רמע ךירנייהו , וינפ תוארלו אובל ונתנ אלו וחור .

 רסיקה הכ דמע םיפוצר םימי השלש , אוהה ןומראה רצחב עשפ יבש לכב |
 לוקב ךרה הנורחאל יכ דע , םעה ינב לפשמ דחאכ הנענו ףהי הזה ללמואה | \
 . הנומרהה וילא אובל ןוישר ול ןתיו , ןבאה בל , טספאפה בל תא וינונחת |
 ןורח ווילעמ ריסהל וילא ןנחתיו ךביו וילגרל ךירנייה לפנתה םינונחתבו וכבב |

 ויפכ תא שורפיו , ארונה םרחהמ והריתיו , ץראהמ טספאפה ומירה זאו , ופא |
 ץרא לכב טילשו הדר תויהל ותכלממ תא ול בשיו , והכרביו ושאר לע |
 -- הנושארבכ זנכשא ||
 ויביוא ומה 0 ותכְלב ךירנייה המהמתה רשא םימיה שב 8 7- |

 ,ףלאדור ןיבו ה ןיב ראמ הלודג ₪ ו יכ התיה רבדה תיראו
 ,זנכשא ירע לכ תרזעב םג ויתולובחתבו ותרובגב ךירנייה ךא (1080 מ'תת א"ד) |

 רי לע הללוחתה רשא המחלמבו ,הבר הכמ םכיו ותמחלמ ישנא לע רבגתה |
 תוארב ,;גרובנעזרעמב תמ ןכ ירחאו ,ףלאדור ידימ תחא די הערגנ , רעטסלעה '
 ישנא תא תימצהלו וינפמ וימק ךורהל וזע עורזו ונימי ול העישוה יב ךירניוה |

 + וב עָיִנָפְ רשא תוערה לכ לע טספאפה תאמ םקנ תחקל ובל לע םש , ומדז
 יכ אוש עַמָש ועמשב ארוגה םרחה טָהְל תא וב ליטהל דוע ףיסוה טספאפה *
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 אי ינזור - | סה ח תלשממ ל םיטספאפה תלשממ תא םירהלו
 = תא ריפהל וינפל ויה רשא םיטספאפהב ץיאָה הזה רַאגערג שיאה . היכיסנו
 חָנ אלו /םהיניעב רשיכו בוטכ טספאפ םהל רוחבל םיאמורהל ונתנ רשא קחה
 םילָאניהראקה לכמ השְרִַה הרבה דסָיְל ובבל תומומ תא ומיקה דע טקש אלו
 סורטעפ אסכ לע בשָי רשא טספאפה רחבי םהיפ לעו םירצונה תוצראב רשא
 איִשָנ תויהל הלעמה סרג לע הלעתה םרטב השעו לַעּפ תאז לכ . אמור ריעב
 , םישארה . םינהכה לכל ןוילע יהיו ואסכ לע ותבשבג , (טספאפ) תֶרצַנ תַד
 םיערה \ םינהנמה תאָלְח ריסהלו ָהיִניִסִמ ותד תא רַהְטל וכרד תישאר התיה
 ישאר ןהב לכו טילשו בר לכ דוע זועי לבל וינפלמ תובלמ רַבָד איצויו , הנממ
 לכ תאו | / (8ן₪0816) ףסכ עצב רעבו ריחמ רעב .תֶרַה תודוקפמ תחא רוכמל
 קיִרַה םג םבצממ םפדהיו שרג , ףָסָּבַּב םתרוקפ תא םהל ּונק רשא םיפָאשיבה
 תקוחב הוצ ןכ ירחא . םימשה תהתמ םמירהיו ,םרחה ברח טָהָל תא םהילע
 לבל םשפנ לע רֶסֶא רוסאיו , םהישנל תותירכ רפס תתל םינהכה לכ לע ריה
 אל ,ותוצמ תא רובעי רשאו , םהייח ימי לכ םינב ורילוי אלו םישנ םהל וחקי
 תאזה הוצמב וינפ תמגמו .  תדה תונוהכ לכמ לָרְּביַו רוע םינהכה להקב אובי
 , םתיב תוכילהו םהינבו םהישנ תורוא רחרחס םינהכה בל רוע יהי לבל התיה
 .חאזה : הוצמה . -- םתנומאו םתר ינינעב קר היהי םצפח לכו םעשי לכ קר
 ירחא .. (טייקניזָאלעהע) יהשא תַחְקִמ לָרְּבַהי הנורתפו טָאבילָאצ םשב תעדונ
 םהיניב .רשא תובירה ירברב ןידו טפושל ןעסקאזה ותוא ּומָש הלאה םירברה

 הנאותה תא וריל איבה יכ , וּתַעָּב .רֶבֶד היה הזה רבדה . ךירנייה רסיקה ןיבו
 טספאפה יכ םימעה לכ יניעל .תוארהלו וזע עורז תא ףושהל שקבמ אוה רשא
 וכְתִי םיטילשהו םירסיקה לכו , המדאב המדאה יכלמ לכ לע בגשנו אוה םמורמ
 ךירגייה לע בותכיו רהֶמ ןכ לעו , ורבד לוקב ועמשיו ויתורבדמ ואשי , וילגרל
 די קוחב :ּוהָוָצְי  ,וירבע ריב אוהה םירורמ בתכמ תא וילא חלשיו , תורורמ
 והימ תחקלו  ,ויתולילע לע ןובשחו ןיד וינפל תתל ודובכ לכיה לא אובלו רהְמל

 :הרעב ותמחו ,ךירנייה יניעב דאמ רבדה עריו . -- וילע ץורחי רשא וטפשמ תא

 ינהק רפעב ללועל תאזכ הצרמנ תוזע ושפנב ביהרה רשא אוהה ןהכה לע וב
 "| !םלָבּו , סמרָעוו ריעב זנכשא ץראמ  תדה ינהכ לכ תא ףוסאיו , ותובלמ דוה
 = \אוהה .םויהמ .יכו ( ואסב לע רָאגערג הלע זולָנְו קשעב יכ רָמא ורמנ דחאכ
 < !תא . אמור ריעב סורטעפ אסכב רוע הלחנו קלח ול ןיאו ותֶאשמ ררוה האלהו
 = (תופרח ירבד וילא רוע חָּפְסִיִו , רפסָּב ךירנייה רפיקה בתכ אוהה ץורח טפשמ
 .טספאפה לֶא םינהכ ינש ריב אוהה רפסה תא חלשיו , תולתהמו קוחש םיפודנו
 ףפש , וילע רזגנ רשא תאו הזה רפסה ירְבד תא רַאגערג אורקכ יהיו . האמור
 'םרתה טָהְל תא רפיקה לע לָטָיַ , ומולש ישנא לכ לעו ךירנייה לע ותרבע שאב
 רזניו ,ומרח תא שָרַּפ וריב םיקיזחמה לכ לעו וירזוע לכ :לע םג ,  ארונה

 רמא



 = אוה | , זנב  ךירעיה 'ךלמ / ישילשה ךיינוה תוס ירחא | 6 5 |
 = = .'עיברה ךירגייח ץ םירשב תוגונעת ףדור ךא בבל םכח היה רשא יעיברה ףירנייה <
 --ו'טתת א"ד םיריבכו תעד יעדוי םירחא תצעל עַומַש ילבמ וחור ירחא ךלוהו =

 "פחת = אסכ לע ותבשב םינש שמח ןב היה הזה ךירנייה . םימיל ונממ |
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 % המכחה ומא יִפ לע תוכלמה ירָבד לכ ואצי ןכ לעו , הכולמה .
 = | ריעמ ָאננָאה לודנה ףָאשיבה לָּפִנְתַה רשא רע  סנענַא םשב תארקנה הרשיה <
 .ךלמה תא לוזגיו , שפנ תבהא ןוטלשה בהואו הרשמה חור ףאוש שיא ןלֶאְק /
 ריעב רשא ולכיה לא והאיביו טרעווסגינָאק אב רשא ולכיהמ הזה רועצה =

 ןוטלש ךלמ רבד ויה וירבד לכו , ץראה לב קשי ויפ לעו באל ול יהוו הכולמה
 = .רענה ךלטה תאמ ןוצר קיפה אל הזה ףאשיבה יכ ספא .  זנכשא תוכלממ לבב =
 הָמָּי לכלו ויניע הארמבו ובל יכרדב תֶכָל יתלבל ודעב ךס:אוה : וב ןעי ,הזה =

 | קילחה אוה יכ ו ןעמהַאבמ טרעבלערַא ףָאשיבה ןכ אל / קדצה ילגעממ ויִרְשא
 רּותל .והנהיו ,ויללעמ לכ תא קיִרָצַה תוקלח יתפשו ףנֶה הפבו ,ויניעב ולא |
 ךלמה וב קָבְד ןכ לעו / ושפנ תואת לע דוע והללהיו , ויניע ירחאו ובבל ירחא =
 ותרוקפו טרעבלעדא תצעב ךליו תובוטה ָאננַאה תוצע תא בוזעיו :/ הבהאל <

 רסיק ךידנייה םהינודא ינפמ ןעסקאיה - וצרפתה םהה םימיב ,.ותור ההמש
 רחיו , רשק רמאיו םייהדרַאנמ ַָאטטָא בציתה םיצרפתמה שארבו \,זנבשא =
 "= תושעל ואסכ תא םש םשיו רָאלסָאג ריע לא וימעפ תא םריו ךירנייח ףא םב =

 ותא ולדָנ רשא םירענה םַעְו , רימת התשמ השע םש . ויממוקתמב םוטפש :ּ
 םהב שעיו / הקזחכ ןעפקאזה ינב יליצא תא ץחליו , ובל יכרדב בבוש ךלה
 רשא דע עלבמ ודי בישה אלו ,  המח הוירזכאב םצצוריו םצעריו םיער םיטפש
 יליצא ףאב ןשע הלע הלאה תוערה לכ לע ..ןעסקאזה ץראב תומש םַש
 - ננו ןיצקלו שארל םייהדרָאנמ אטטָא תא םהילע ומיקיו , ץראה םעו ןעסקאזה
 ךלמה תודוצמ וסרה םחור תמחב , תמקונ ברח ךירנייה לע ופוניו ., המחלמ
 ינפמ להבנ ךירנייהו , הב דוסיה דע ּורָע ץראה תרוצמ תא םג , וירצבמ לכו 4
 האלהו אוהה םויהמ , םינמאנה וידבעו וירש םע ברח תסונמ סניו םברח תפונת =
 < םעפב ךא . הכולמה אסכ לע ותְבָש ימי לכ זנכשא ץרא ךותמ ברח הרס אל =

 הכמ םתוא הבה ויתולובחתו ותרובגו וחכבו ; ןעסקַאזה לע ךירנייה רבגתה אוהה |
 יכ םתוארבו . ףכב ברח דוע שופתל ולכי אל יכ :דע םעינכיו .ראמ | הלודג
 אמור ריעל םיכאלמ וחלש , הדש ימורמ לע םֶהְלַהְל םתרובג הָתַשְנְו םהי תלוָא | 4
 בירחמ ךירנייה ןיבו םהינב ןידו חיכומו טפוש .תויהל טספאפה ינפ תא תולחל | |
 | -- שפנב .םביואו םצרא |

 ועב םכח רבג אמור ריעב םיטספאפה אסכ לע בשי איהה תעב 8 6
 - .יעיבשה ראנערג הרשמה תכהא רשא יעיבשה רָאגערג אוה אלח , בל וכ ריבכו

 .= < ח"מתת"ג'לתת אד לכְב רֶתָה רשא ,ופא חור הלשממה דוהו , והור יח התו
 .1078--1085, תא ךילו והל הרשי .ךרדב תדה ינחכ תא ףיִרְרַהְל וחכ יצמאמ |

 ישנא

 ג |



 רוחצואל תתלו םשפנ לכבו םבכל לכב ודבעל דחא םכש םלָב ושיו , . ה
 < רמש תא :וכרביו ול ּודויו , םהילע לט רשא תורשה תומורת תאו םמה תא
 , וירחא.אסכ לע ובשי רשא:םיכלמהו דארנָאק ., -- םהילע יהולומגת לכ לעב
 אוהה : ראפמה ןינבה תישארו , רעייפש ריעב רשא לודגה הלפת תיבב ּורּבְה
 ךירנייה:בשי , דארנאק רסיקה תומ ירחא .-- דַארְנָאק רסיקה ידי השעמ התיה
 ישילשה ךירנייה םשב הנוכמה ישילשה .ךירנייה .אוה , הכולמה אסב לע ונב
 --ט'צשת - א'ד הטשפ וימיבו , ליח רובגו זוזע ךלמ היה אוה .רוחשה ךירנייה
 ב ימיב התיה רשאמ הברה רתי אמ הבסנו הבחרו זנכשא ץרא
 ,ותעמשמ לא ורס ןראננואו ,.ןעלָאּפ , ןעמהַאב םג יכ ,וינפל ויה רשא םיבלמה
 םירש זנכשא יפולא ןואג תיבשהל ., םחור הרמש ותרוקפו ונש אל וירבד ירחא
 ךרד ךירנייה זחא , םיצירפהו םיצירעה םיגאצרעהה תואג ליפשהלו , םיררוס
 יתלב הלשממ .זנכשא ץראב דסיל .ויתובקעב אציו ,.ויבא רארנאק תוביתנ
 רשיכו בוטכו ושפנ תוא לככ ךולמי ךלטה .רשא םירצמדילב ןוטלשו הלבגמ
 תלשממ תא םג ָפָק טאל טאלו ,.עירפמו רבה .םילכמ ילבמ השעי ויניעב
 םאיבה וא ,ותוכלמ וע לא רָּבִה םיגאצרעהה ןוטלש תאו , ותלשממ לא םיפולאה

 םא יכ -םלגר תאו םרי תא דוע ומירי לבל ותוצמ יקיזב םתוא רופאיו , ודי תחת
 אצמ ךירנייהו , םיטספאפה ןיב הלודג הבירמ הללוחתה םהה םימיב . והיפ לע
 ,הנומאהו תדה ינינע לע םג טולשל שקבמ אוה רשא הנאותה תאו וצפח תא זא
 אסכל בשויו- ,ויחא ירחא שיא םהיתואסכמ םיטספאפ השלש ריִסָה וזע עורזבו
 הדור אּוה תויהלו וזוזע תא לידגהל םיצפחה ויערו ויבהוא םיזנכשא םיפאשיב
 םירהלו זנכשא יאישנ לכ לע ורי זעהל חילצה הזה ךלמהו , תדה תוכילה לע םג
 לע םילשומו אמורב םורטעפ אסכ לע םיבשויה םילודנה םינהכה לע םג ונימו
 , ןעגנירהטָאלמ (עגיטרָאב רעד) ןקזה לעב רירפטָאג , הנומאהו תדה ינינע לכ
 ₪ ,.וילגר ירעצמ לכ לע לשומו שארל ףולא והמישיו ודי תחת ענו ספרתה

 :ךלמה יפ לע קר םתהוקפ .תרמשמ לע ּומקִה תדה ידיקפ רתיו ףֶאשיבו טספַאפ
 :ינב לכו םיזנכשאה יתרפא .ותרכ רשא םולשה תירב תא . ויתפש תוצמו הזה
 = :םוימ והער לא שיא םרי וחלשי לבלו םקנ ומקני לבלו ברח ואשי לבל םעה
 < ;אוהה םולשה תירב תא , עובשו עובש לכב רקבב ינשה םוי דעו ברעב ישימחה
 ':יכ .,ותוא ריפהל שונא זועי לבלו , זנכשא ץרא ירע לכב םיקהל ךלמה הוצ
 = \'לככ תושעל ץראב רֶבָג ףורגא לעבו , טפשמה ול עורז שיא רשא םהה םימיב
 :םיתלדו חירב אוהה םולשה .תירב התיה , רבד םילכמ ילבמ ושפנ הָתְוִא רשא
 ורובכ לכיהמ הזה ךלמה קיִחְרִה םג , -- םהה םיצירעהו םיזעה ןורז רעב רוצעל
 תופָנ רעב וא ףסכ עַצְּברעב תדה ינינעב הרשמ לכו הרוקפ לכ ןתנ אלו לוע
 יגהכ .ישארמ םילודג םירשו םיבר ושע רשא הוה רבדה ויניעב ער יכ , תומְדַאְ
 / . עינָאמיס םשב לכ יפב ארקנ רשאו וינפל תדה

 ירחא



 םש 6 ןכ לעו ,םיהְצְנמ םירובג דובכ לוח ותלשממ ץרא תולובג תא ביתרהל |
 םוימ  .םולש םהל תופשלו תוחונמ ימ לע .ותיערמ ןאצ תא לָהָנְל ובלו ווניע |
 ושאר תא רכה ומָמז קיִּפַה רשא דע טקש אלו חנ אל ותוכלמ אסכ לע ותבש |

 השלשב רתכה רשא ירחאו , אמור ירסיק רתכב םג םידראבאגנאלה רתכב םג
 ץרא לא ארויו ענָאהר רהנ לע רשא אידנּוגרוב תכלממ תא הַפָס , םהה םירתכ |
 יתרפא יכ ,םיִרָבַע לכמ תובר תומהלמ ּוהורתַּכ תאז- ללגב יכ ספא , ותכלממ |

 םהה םימיה דע איהה ץראב וטלָש רשא (עפאשיב) םישארה םינהכהו אידנוגרוב =
 ול תויהל ול ועמש אלו ובא אלו המחלמ וילע ושידקה , םירצמ"ילב בר לשמִמ =
 ףינה ,וגרוח ןב ןעבַאווש אישנ טסנרע גָאצרעהה םג  ,'החנמ יאשונ םידבעל =
 ףלעוו םע רבחתיו ,ונממ רתוי אידנוגרובב הפולמה טפשמ ול יכ ןעי ,ברח וילע +
 ץרא םורדב דרמה סנ אשיו , ותירב שיא יגרוביקה רענרעוו םעו ןמאנה ודידי <

 םדי תלזא , רפיקה תואבצ םע תוכורא ' תומחלמ םתושע ירהא :ךא , זננשא =
 ורישיו םיבר םיררושמ וררועתה םיבר םימי ירחאו , םוקל ופסי אלו ולפיו וערכיז =

 רסיקהו . -- ןחה ויתומהלמב ויתורובג רַבְד תאו טסנרע גאצרעהה .תולולע 'תא
 תראפת רקי ןסח תאו ותוכלמ דובכ רַדָה תא בֶרָיַו , ליח לא ליחמ ךלה דארנאק'
 תמועל ךא , ברעמו חרזמ יתאפב זנכשא ץרא ; תולובג תא ביחוה םג ו ותלודג
 ךלמ  טניוק תכלממ לא החפסנו תינופצ תאפב וצראמ גיווזעלש העלקנ תאז
 ףא הנהו . האלהו אוהה םויהמ זנכשא ץרא לובג רערייא רחנ יהיו ,םינאדה =
 תובשחמ בושהמ לדה אל תאז לכב , תובר תוטחלמ הזה רסיקה תא ובס יב =
 אל יב דע הלעמ הלעמ ופקתו וזע תא תולעהל םימיה לכ תולובחה תושעָמִא /

 םירהלו ודובכ יניע תורמל זע םשפנב םעה יליצא לכו .םינָאצרעהה רוע ובהד* /
 ובבל תומזמ תא איצוה תולובחת שלשב , ותוצמ ילב םהילגר תאו םהידי תא |
 םֶרְּבחיְו םיגָאצרעהה ידימ ןוטלשה תאו תֶלכיִה תא טעמ טעמ ותחקב (1 + :רואל |
 תודוקפ תא ותעטשמל םירסה ויסירסו וירש םכש לע ומושב (2 : הכולמה וע לא] 4

 םעה ינב תובל לע ןרטשמ םּושְל םהב ַהכ רשא תדה תורָשִמ לכ תאו םינהכה |
 לכ תא המראה ידבוע לא תותימצל ותתבו (8 + וצפחי רשא לכ לא םתוטהלו |

 / םיעודי םינפָא לע םיליצאהו םיתרפאה ידימ ורכש רשא תומדאהו תודשה
 .אל םג , םנוצרכ םהיריכשב תודשה ילעב םיתרפאה ושע םהה םימיה דע יב
 .הלובחתה יפ לע . -- םהירחא םהה םיריכשה ינבל  תומדאה תא ולינה
 2 ןעקנַארפו 0 / ו ץראב םיגאצרעהה תַרָשַמ תא 3 הנושארה

 תומדאהו תודשה לכ יב טפשמו קח ןתנ אמור ריעמ תינש ובושבו היי" 2 1
 םג ו תותימצל םתלחנ לבח ויהי ו םיתרפאה יידימ המדאה ד ורכש רשא
 םליחני 3
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 פ תא הזה רסיקה םירה םימעפ שלש .-- תחתמ ץראב םג טיִלָשְו הָרר תויהל
 :הב תַמ רשא ויִלְה תא הלה , וצראל ופושב הנורחאה םעפבו , אמור ריעל
 כח היה הזה רסיקה . ןעגניטטָאג לצא אנרָאנ םשב הבוקנה ותדוצמב תמיז
 םירומל ןושל לעב ,תונושו תובר הוועיריב בבל םָכָח םג הכולמה תוכילהב םָּכחַמ
 תולצהל ויצלח רבגכ רזא , ותוכלמ אסכ לע בשי רשא םימיה לכו , תוחצ רבודו
 ָאטטָא תיב יכלמ לככו ,םיעדמהו תומכההל זע הסחמ היה אוה ,םיזנכשאה תא
 וכ , תרק ימורמ יפג לע הבישוהלו  הלכשהה םוקמ ביחרהל אוה םג ץמאתה
 המו .זנכשא ץראב המכחה הָחרָּפ / םהה םימכחהו םירידאה םיכלמה ימי לכב
 ךא ,תובר םירע רועו , קיוועררַאב , ןעמערב , עללאה , גרובנעדגאמ ריעב םג

 - תומחלמה תוהלּב ןמ םיערמהו תומכחה ומת ופס ,ינשה ךירנייה רפיקה תומ ירחא
 אטטא תיב יכלמ .ימיב . -- זנכשא ץרא יספא לכב זא וללוחתה רשא תוברה
 ללוהמהו דבכנה סכחה : םה אלה .םהישארמו ,,םיבר תפומ ישנא וססונתה
 תמכח רבד לכבו םיאיברעהו םינויה תומכחב ול תודי רשע רשא טרע ברע ג
 אל רשא דררַאוונרע ב הלענה םכתה . שמשה תחת זא וערונ רשא הניב
 'םשב ערונה לודגה ררושמה ., ערמהו המכחה ירתסב המזמ לָכ ונממ רצבנ
 םישרח ימכח , םיררושמו םיצילמ ., םינובנו םימכת .דועו ,אטי ו וסָאהר
 הררי ,אטטא תיב יכלממ ןורחאה : ךלמה .תומ ירתאו . בר רפסמב םילודנ םינמאו
 םיבלמה יכ , חרדה הנפ , יז הנפ , ּהָרה הֶנֶפ , זנכשא ץראב םיאלפ המכחה
 ריעז רֶפְסִמ יִתַמ קרו ,ףֶרִע הילא ונָּפ ץראה םַעַו , הדיב דוע וקיזחה אל םישרחה
 הרצק רוצק ךא , ובָשִיְו ודמח .הָלְצְבּו היתותלד לע דוע ודקש םש ריעז םש
 תובשומ לכב ּהָרּוא ןנע ץיפהלו םינושאְרה םימיבכ . ץראב סובלהמ 7 תתל םדי
 אטמא תיב יכלמ ומיקה רשא רפסה יתבב .הישרש ונפצנ .ילולו , זנכשא ינב
 רשא הלכשהה רוא . םהה הער ימיב רירש הל דוע ראשנ םִא ערוי ימ ,םינפל
 תשורח לעו רוחסמה יכרד לע םג ּהַנָנ ,זנכשא ץראב אטטא תיב יכלמ וריאה
 תּוילְכְּב ףסכה יִאְצַומ ואצמנ רשא ירהא םג המו , תבשחמ תכאלמ לכו השעמה
 תשורחו רוחסמה ןרק המר האלהו איהה .תעהמ יכ ,ץרָאה םשב ערונה רהה
 םהה םירואנה םיכלמה ידי לע העורזה איהה .הלבשהה רואל וכליו השעמה
 -- זנכשא ץראב

 י ,

 (רעילָא םיילאז םשב םינוכמה .םיקנארפה םירסיקה
 .(1024--1195 ה'פתת --דיפשת א"ד)
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 := ינשה דארנאק , ליח רובג היה הזח רפיקה . ינשה רַארנָאק ₪8

 , ש'צשת--ר"פשה א'ד ימי לכ םירחא ןוצר ינפמ ונוצר לטב אל , היראה בלכ ובל

 1024-1039. קר ויה ויִניעַמ לכ ךא , םימת ךלוהו ךרד רשי היה םג , וייח



 -- וחומכ תושע אילפהלו וכרד .זוחאל , ויתובקעב *תאצל ר ררג רדיו / אוהו
 הכה .בהא הזל ףסונו ו ובהב םימיה לכ רימת םסּונתה הזכ אשנו םר ןוינה |
 םושל הזע הקושת וברקב ּוריעָה הלא לכו ,םיקלטיאהו םינויה תומכח תא תחצנ |
 ימי תא ריִצקַה תומה ךא , ותכלממ ץראב הריבה ריעל ?בהוה ריע* אמור תא |

 ירדחב . הנידעהו הלודגה ושפנ תואתו ובבל יכרעמ לכ תא לאל םשיו וימולע =
 לא בצעתיו , ודועמ תַבָצע חור םג הפסונ , הזה בגשנהו ריעצה רסיקה בבל |

 תא הָנע ןכ לעו , וילע הוָצמכ ותד תרמשמ תא רמָש אל ילּוא דימה ובל
 , םייחה תדמח לכמ רַזְַיו , עָשָפיִבָשַּכ טא ךליו הדותיו םוציו םימעפ תובר ושפנ

 ונימאה תֶרָצִנ תד ילעב לכ רשא םירצונה תריפסל םינש ףלא תואלמב םג המו =
 הטיו ואסכ טפשמל זא ןנוכי טפשמה יהלאו , ןימיה ץקו רשב לכ ץק אב יב וא
 ודלח ביִבָאְּב ףטקנ , הזה רקיהו הלענה רסיקה . -- דחי םדא לעו יונ לע וק

 ירירע רֶריַו , השא דוע שָרָא אל םנ , הנש םיתשו םירשע ול ואלמנ םרטב \
 יכלמ וליחנה רשא רֶשאה ימי ומת ופס דחי 1תֶאְו , רוב יתכרי לא הדמח .ילבו
 . זנכשא  ץרא יבשויל ּאטטָא תיב

 ינשה ךירנייח  ינשה ךירנייה ךלמ , ישילשה ָאטטָא תומ ירחא ₪6 1.
 ר'פשת --ב'פשת א'ד ותושע ירחא ןושארה ָאטטָא יִחֶא \ דֶכְנו ןרעייאב | רילי
 1002--10%. םיקלטיאה , (םיגנירהטָאלה) םיזנכשאה םע תובר תומחלמ
 ויתחת רַרַר זּוזָעָו ותרובגב , הילצמ שיאו המהלמ רובג היה  אוה . םיוואלפהו
 ותקזַחבו , וילא הינפ תא החלצהה הֶריִאַה הָנִּפ רשא לכבו / ותמחלמ ישנא לב =
 התראפה תא לידגה םג ,הקשעל שיאל חינה אלו ותכלממ ץראל לזרב תמוח היה =
 ותוא חיטבה , ירירע ךלה רשא ומא יחא אידנוגרוב ךלמ ףלאדור , הרידאיו <
 ךלמה . זנכשא ץראל התוא חפסלו ותכלממ ץרא אידנוגרוב תא ול ליחנהל <
 , ותלשממ ץראב תומוצעתו זע הל תתל ץמאתיו ותדב דאמ קבר הזה ךירנייה |

 הצפח לכו העשי לכו איהה תדב זע לכב הקפרתה וירוענ תשא הרָנּוגינּוק םג
 לודג דובכ םירצונה םהל ונתנ תאז ללגבו , ץראה לכב תָטְלַש התוא תושעל היה |
 לודג הלפת תיב גרעבמַאב ריעב הנב הזה ךלמה , ?םישודקי םשב םתוא ּונכיו |
 טספאפה תא ארקיו ,(םוהטסיב) םינהכה שאר בשומל הפי ףונ ןתנ םג ,םירצונל |
 רשא םינהכה שאר בשומו הלפתה תיב הכונחל גרעבמאבל ינימשה טקירענעב |

 אמור ריע ירעשב הזה רידאה רסיקה אב הלאה םירבדה ירחא . וידי וננוכ-
 רתכב ותוא ריתכה םג דאמ והדבכיו ותארקל דרח טספאפהו , הנושארה םעפב |
 לע וטיִלשיו וייח ימי לכ טספאפהל רוובְּכ רסיקה ןתנ תאז ללבו ,אמור ירסוק |
 , ותרל הזה רסיקה אנק יכ:ףא הנהו . ותבלממ ץראב הנב רשא תולפתה יתב 1
 , ודי תחת תדה ישפות םינהכה תא עינכה תאז לכב , ראמ הב הקבר ושפנו /
 , םינהכהו תדה יטפשמ לכ ואצי וינפלמ , המואמ תושע ולכי אל וידעלבמו | |

 ףנוה אלו םֶרּוה אל , אמורב סורטעפ אסכ לע בשויה ויחאמ לודגה ןהבה ם |
 ףאש רשא תע לכב ונימי רוחא בישה אוהו ,תָוִצִמ יפ לע .םא יכ ואסנ 1

 תויהל
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 -- אלשת א'ד = תולודג תומחלמ והובס ותוכלמ ימי לכו,וירחא ואסכ לע ינשח
 = 978--983,צ'משת אילאטיא יליצא םג ,וב וררמ םיזנכשאה יתרפא יכ / תומוצעו
 | םג ) הפונת תומחלמב םב םחליו וברח קירה רשא דע םינפ אלו פע ול ּונּפ
 םינויהו = / ןעננירהטָאל תא ודימ תחקל וצמאתיו :וינפמ  וצרפתה םיתפרצה
 זע לכב רתח רשא לע םה םג וב ומחל הנותחתה אילאטיאב רשא םיאיברעהו
 ולו ותשא אינָאפָאעהטל םיִחּולָש הָנתָנ איה יכ ורמאב איהה ץראב םג ךולמל
 תא םדימ ערקיו םהה ותמחלמ ישנא לע 'ודי המר רבכו / הכותב הכולמה התאי
 :םימעה לכ לע ךולמי טעמ רוע יכ וקָינ , טנערַאט תאו אנרעלַאז תא , לעפאענ
 םהילע ולבקי םלכו אמור רסיק רתַב ּוהּורוהי םלָכ , ימורדה םי רע ץראה יבשְוי
 "התיה רשא הלודגה המחלמב יכ ! התיה ןכ הוק רשאכ אל ךא :, תרצנ תד תא
 , ברחב ולפנ וירובג רחבמ ,ועורז העדגנו ותרובג התשְנ ,אללעטנַאזַאב הי לע
 ושפנ תא וקימעהב אוה םגו / ויה סמל םיזנכשאה יב ןּואְנ וליח ישנא ירוחבו
 ודוהו וע יבשל ןתיו ,  וברח לע רמע אל , המחלמה קמועב טעמ :יתמ םע
 .םימב לפנתה , תוחשל ועריב יכ , דָיִמ יבצכ טלמנ הרהמ דע ךא :; רֶצ ריב
 -ושפנ ול יהתו ,םולש רובעיו / םירבשמהו םילגה תא ץחיו ויפכ שורפיו , םיזע
 "'ישילשה אטטא  ישילשה ָאטטא ונָּב בשי , הזה ךלמה תומ ירחא . -- (* ללשל
 .--אמשת א'ד ול בר וידיו רבד ןובנו בבל םכח היה אוה , ותוכלמ .אסב לע
 ב'סשת = | ערייהלעדַא םג ,םישנה תמכח ומא אינאפָאעהט יכ ,םיעדמה לכב
 983--100?.  חרואו המכה .ךרדב תכלל ותודלי יִמיִמ ותוא ּוכְנֶח ., ותנקז 1מָא
 'ללוהמה .םכחה םה אלה , דאמ דע םימכתמ םימכח ויה וירומו = , תונובת
 ולינ ינב לכמ אטטָא םכחיו , דרַאוונרעב לודגה ליכשמה ףאשיבהו , טרעברענ
 ליכשמ רסיקו םכח דלי ! אלפ+י ול וארקיו ,םיברל.תפומ יהיו  ,\ורוד ימכח לכמו
 חכ וב היה אל יכ , הכולמל חַלַצ אל הלא 'לכב יכ ספא . +-- 1 והומכ ןיאמ
 ערי הזה םמורמה רסיקה ,םיזנכשאהכ המחלמ ירובגו שפנ יומ דָבָּכ םַעָּב רוצעל
 "ורכז יִדָמ תובנשנ תונויער האלמ ושפנו- , ותראפת רוה תאו דּכְרַע ןיח תא ךוהע
 " ,ברעמה תוצראבו םדקה תוצראב םירידאה םיכלמה יתב ינש םוקְמ אָלָמִמ אוח ב
 . " ,זע רתיו תאש רתיב הָרְשִמּו לשמה חורו המכח חור ובהקב דוע דהּוע ןעמלו
 = " , ותרובק תא  חותפל וצי = , לודנה לראק רבק לא ןעכַאַא ריעל וימעפ םיִרַה
 = * תלענה רסיקהמ דוע הראשנ רשא הטילפה : תיראש לע" ןנובתיו הכותב .דריו

 אוהה : -

 . משו אילאטיא ץראמ ידוהי שיא םג היה , הזה רסיקח שאר ירמוש םירשה ןיב (*
 < ! ףשא תעב יכ . . תוממ ותוא ליצהל ופכב ושפנ םש רשאו דאמ רסיקה תא בהא רשא סומינולק
 םומינולק םג היה , (98? ב"משת א'ד) אללעטנאזאב לצא םינויהו םיאיברעה םע רסיקה סחל
 ככר רשא סוסהו , איהה המחלמב ברח יפל זנכשא יריבא רחכמ לופנב יהיו. .. רימח הי לע
 - םיביואה ןומהמ סוני ןעמל וילע בכר רשא וסוכ תא סומינולק ול .ןתנ , אוה םג לפנ רסיקה 'וילע
 = כ זינודא רסיקה לע קר דאמ ררח היה ובלו ,ושפנ תא ליצהל וכל םש אל אוה יכ .. והובס רשא
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 וחבז רשא םדאה .יחבז תא םכותמ שֶרשלּו םהה םיזוחמהו תופנה ןמ םילולג
 רשא קרצ השעמו תובוט תודָמ םכותב :שיִרשַהְל םג , םהיבצעל סהה םיארפה |
 , איהה תעב ןעפקאז אישנ יגנולליבה ןאמרעה . םהב יִחְו םראה םתוא השעי |
 יללעמ תא איצוהל וריב וכמתיו ויעורזו וירזוע ויה , ץטיזיולב לשומה ָארעגו

 זנכשא .ץראב .לפנתהל ופיסוה רשא םיראגנואה תא הבה אוה ., רואל ותקדצ
 , גרובסגיוא ריעל בורקה רלעפכעל לצא הלודגה וברחב םעירכיו , ללש לולשלי
 ץראב אובל םיראגנואה דוע ופסי אל זאמו , ּוטְלָמִיַנ הכרעמהמ וסנ םיטילפ קרא
 וילא .וולנ:/ םיראגנואה םִע אטטַא םחְל רשא איהה הלודגה המחלמב . זנכשא -
 ,םיבָאווש , םיקנָארפ , םיִַעְייַאב : םינוש םימע יטבשמ ליח שיא לכו רוחב לב

 דחא שיאכ םלכו , ןייהר .ףחנ .לע  םיבשויה םימעה רתיו .םיסקאז ., םימהָאב
 תד ךא . המחלמו ברק סויב ושארל ומסיַו הזה .רובגה ךלמהל עורז .ויה םירבח
 ימיב איהה האמה תנש תירחא דע ןראגנוא ץראב הל ןק האצמ אל .תירצונה
 ןמלו ,םהה םימיב . םירשי םישפשמו םיבוט .םיקח ןתנ .רשא ןָאהפעמש ךלמה |
 ובזע , ופלח ליל םילילאהו םהיניע יצוקש תא םיראגנואה .וכילשה רשא םויה
 ךלהתהל םבבל תא ונתיו., םהירי םמחו םנודז תאו םהיתובושמ תא טעמ טעמי

 ותושע דע טקש אלו חנ אל אטטא ךלטהו , --.םישנא תויהלו םלוע תוכולה
 .ירפיק תרטע ושארל םושלו ואיָש  םימשל,תולעהל ובבל תומזמ תא ומיקה דעו |
 לע ובשי רשא זנכשא ייכלמ לכל םג ליחנה הזה םשה דובכ רדה תא > / אמור |

 תונבב הפיה עדייהלערַא .םָע  הנותחה .תרוסמב  ואוב ירחאו .,.וירחא ואסכ |
 , יאערַפיִאָה רַאגנערעב ירי תובְרֶאָמ הל רוזעל ול הארק רשא םישנב הרשיהו
 5 ול התאי יכ ןימאה /  הנותחתה אילאטיאו .דנוגרוב תֶכָלַמ התיה רשאו |
 יכ םג המו ;  איהה ץראב-תכלומה הכלמה .לעב אוה רשאב .אילאטיא לע םג
 . ,--אילאטיא לע םג ךַלֶמ רשא .לודגה לראק תיב יכלממ ןורחאה רצנה ראשנ אואה |
 ול רשא השוריה טפשממ:רתוי םג : ,ותשא ללגב ול רשא תוכזהמ רתוו םנמא | /
 תא שָרָי וברחב יכ , השקה וברחו וניִמַי ול העישוה , רצע שרוי ותויה לגב |
 ץרא תא :רבחיו .הכולמה רתכ תא ושארב םש עורזה חכבו ..אילאטיא ץרא
 ירחא .ןהיתש לע ךולמי דחא ךלמו תחא :הכלממ תויִהל זנכשא ץראל אילאטיא

 ילבמ וא .ותעירי ילבמ טספאפ םהילע ורחבי לבל העובשבו לאב םיאמורה"
 ףא ., םלוע קחל תאז שעיו , וירחא ואסכ לע ובשי רשא זנכשא 'יבלמ תעידו

1 

 לּואַש ילבמו ,  איהה העובשה תאו הלָאה תא םיטספַאפה ורפָה םימיה תובדג /

 , טיזנכשאה לע םג 0 רוא הָגָנ , זנכשא ץראל אילאטיא [ ץרא הרבה ה רשא
 / תונוש תועיריו .תורשי .תודמ , תונובת ךרד םתוא ּורוה ל יבשוי וכ

 -- תאזה  תורבחתהה ילג 0
 ל ./

 ירהא

 "תא איִבָה םג , אמור רסיקל ףנּוהְו םֶרּוה םשו אמור ריעל וימעפ םיִרָה ןפ

 \ םיזנכשאה לע  תוארונ תואלתו תוערו = תובר תורצ םג ואב תאז. תמועל ךא|



/ 

 . - [- וצרפ םירדושהנ םיארפה םיראיגאמה יכ ., ורי תחת ה
 < .םיזנכשאה ןאצ תורתשע תא ּוזוְּב : תוירורעשו תומש הב ומישיו זנכשא ץראב
 תומרשה לובי תא ותיחשה , םשוכרו םנוה תא וללש / םהירקב ירדע תאו
 וחקל ףטו םישנ םישנא , ץראב היחמ לכ וריאשה אלו םהיסוס תוסרפ תוטעשב
 רומעי ימ יכ , ליצמ םדימ ןיאו םנודז תרבעב וכפש םיבְר םימד םג ,היבשב
 הטויאתונהבבושה םתרובג ינפלו 3 םהומכ ףרט יררהט םיארונ םיתיחשמ ינפל
 םיררושה תועורז תא רַּבָשָל ַחכ .וב ןיא יכ ךירנייה תוארכו . ל בציתי הז ימ
 תאשל ומבש טי םיִנָש עשְּת ךֶשֶמ לע םולש תירב םהמע תרכ , םהה םיארונה

 ןהה םינשה ךשמב ךא .. אוהה םולשה .ריחמב וילע ומש רשא דבכה פמה תא
 ןהמחלמ םֶהָמְליַ. ליח ישנאו ַחְכ ירובג םיזנכשאה ינבמ םירה , ליח ךירנייה השע
 תוברבו , בורל המחלמ ילכ םהב םשיו דאמ םירוצבו םיקזח םיבר םירצבמ הנב
 ימכח וארק ןכ לעו- , תולודג .םירעל ויהיו ובסנו .םהה םירצבמה ובהר םימיה
 , םּולָשה תונש עשת :ופיקה יכ יהיו . ?םירע הָנּוּבִי םשב ךירנייה תא תורורה
 רוע תתל ןָאָמִיַו ,:םירובגה וליח ישנאו וישָרַפבּו .ויִרָצְבְמ בורב ךירנייה חַטְּב
 ;םהב טעיו מה ירש םהיכאלמב .לָתָהִיַ ,וילע ולטנ רשא טמה תא םירָאיגַאמהל *

 ולעיו םהירובג יריחב תא .וקיעזיו תיחשהל דע םירָאיגאמה ףא הרח הזה רבדל
 םהילע רבגתה ךירנייה ךא , המחלמ ךירנייה לע וכרעיו זנכשא ץראב האושכ
 םקידיו םָעְיקְִיַו , חור ינפ לע רפעכ םקחתשיו , דאמ הארונ הכמ םהינמשמב ךיו
 וזעונ אל םיראינאמהו , ךירגייה ימי לכ ץראה טוקשתו , גרובעזרעמ זוחמ לצא
 תארָּבַחִיו תושעל דאמ .ליִבְשַה ךירנייהו . זנכשא ץראב םלגר ףכ גיצהל רוע
 םיקחה לא ךא , ותוכלמ טבש תחת תחא הכלממל .,תוררפנה זנכשא תוצרא לכ
 הלאה םירברה ירחא :, ורי .תא חלש אל , טבשו טבש לכל רשא םיטפשמהו
 . תמיו הזה רקיה רסיקה עוג

 םיזנכשאהו ,נָּב אטטָא ךלמ ,.ןושארה ךירנייה .תומ ירחא < 351. =
 לודגה אטטא = אלו ויבא תובקעב .אצי הזה רסיקה .לודגה ַאטטֶא םשב והְורְבְכ
 ג'לשת --ו'צרת א'ד לודג היה ךא ,.הכולמה  יטפשמב .ןיתוחרא יִנמ וירָשַא הטה
 936--973 = עבטה .ריבא תאמ םֶמִרַמ רָתְעתִה אוה ! דאמ דאמב ונממ
 . !חובָּבה תארי , וחַצַמ .םורמ .לע קצּוה הכולמ רוה , םראב לשומו טילש תויהל
 < ! היה אוה . ּוטְלַמְתֶה הרובג-יקיזו זע.יבובש ויגיע תובְּבִמּו , וינפ תררה לע הפתר
 ועוהז לֶרְגְּב . תושעל .אילפמּו , ןובנו םכח ךלמ ,.רובגו זוע ךלמ , ריבא ךלמ
 :הלודגו רֶקָי ןתנ בל .ירשיו .םיונעל ךא , עַרָג הָמָר עורזו , םיצירע תואנ ליִּפשִה
 "תא וציו , ץראב הקרצו טפשמ.תושעל . ויָניעַמ לכ םֶש אוה . ןוצר םעיבשיי
 לכ ילב והשעמב שיאל םלשלו קדצב םרא לכ טופשל דיה תקזחב םיטפושה
 : תופנ ערק יכ ,'אוה םג וצרא תולוְבג תא ביחרה ויבא ךירנייהכ . -- םינפ אושמ
 =! ריבעהל ץמאתוו .,זנכשא ץראל .םרבָחִיַו .םינָאדהו םיווַאלפה תוצראמ םיזוחמז

% 

 םילולנ



 שיאה תא שארל ףּולָא םהילע רמלל םתוא הנתנ אל םבל אנ יכ , תררוס
 וברח 'ףולשל שדחה ךלמה ץחלנ ןכ לעו | םֶכְרעְּב שונָא היה טעמ הז רשא
 רשא ןעסקאז אישנ ךירנייהב םג המו / םהה םיררוסב המחלמ תושעלו הרעתמ
 לע ודחפ תת ןעמלו ,הגופה ילב וב םחלנ הפונתי תומחלמבו שפנב וביוא היה
 תאו רעגנַאכרע ףארגה תא ברחב תימהל ךלמה הוצ : ) םחה םיררוסה .םירשה =
 ירחאו , ויתחת ויביוא תא ועיִנְרִה ירחא , םידרומה ישאר דלָאהטרעב ףארגה =
 לָחְיו בכשמל לפנ , םייח יקחו םירשי םיררס הב םשיו זנכשא ץרא תא דעינרהו <

 תא ריסה יכ , ריסחו קירצ השעמ .השע ותומ ינפלו , וב תמ רשא ויִלָח תא
 אוה אלה , שפנב וביואו ותמחלמ 'שיא לא התוא ןתיו בוטה ונוצרב ושאר תרטע =
 רראהרעבמ הברה רתי הכולמל חלצי אוה יכ ועַרָיַּב , ןעסקאז אישנ ךירנייה =
 רֶרְל וריב זע יכ , (וירחא ותוכלמ אסכ לע תֶבְשְל השוריה טפשמ ול רשא) והא <
 ,םימי ךרואל םיזנכשאה תא חילצהל ונימיב דסחו הרובגו  ,זנכשא יביוא וינפל =

 ינב ונחנא יכ יתעדי אנ הנהי + וילא רמאיו ויָתֶא ררַאהרעבע תא וילא ארקיו
 לכב ךא ,םימוצעו םיבר המחלמ ירובגו רצבמ יִרע ונריבו חכ :יריבכ .םיקנארפה

 - תולובחתב , הָצַעְּב  המכחב .וניִלָע ןעסקאז איִשְנ ךירנייהל תאש רתי תאז \
 תודעה תאו רזנה תא ,הכולמה תרטע תא אנ הק ןכ לע ,.הכולמח תוכילהבו =
 ךניב היהי תמא םולש\ו ,יּתַתַת זנכשא ץרא לע ּוהְכיִלְמהו ךירנייהל םתוא האיבהו |

 הלחמ תומל ךלוהה דַארנַאק יכ רמאת ונצרא יאישנ לכ לאו ,  םימיה לכ ונובו
 ירתא , +-- םהל בוטל ןעסקאז אישנ ךירנייהל  תוכלמ חוה תתל םהינפ תא |

 יפב הכרבל ורכזו , 918 ח'ערת א"ד תנשב תמיו רַארנָאק עוג הלאה םירבדה
 לבו הרטעהו רזנה תא חקיו 1תָוְצַמ תא רַמָש ּויָחֶא דרָאהרעבעו . םיזנכשאה'לָב |
 יהיו , םיזנכשאה לע וכילמהל ןעסקאז 'אישנ א לא ךליו הכולמה 6 |

 ל) :םירפצ 0 םשב םהה םימיה ירבד ירפוס ּוהּונּכ ןכ 0 , םירפצ
 לכו , הכולמה רתֶכּב רֶּתְכֶה .ותיבל ובושבו -/ (11'ישונט הספיפ ,,העללעטש |
 םכח , םירובגב בל ץימא / תפומ שיא היה יכ' , ותארקל וחמש םיזנכשאה |
 , ורצוא איה םיהלא תאריו טפשמו הקדצ בהוא , םּכִחמ

 ןושאוה ךירנייה  ףשח ,ותוכלמ אסכ לע ךירנייה ךלמה תבשכ 8 0.

 ו'צרת-- ש'ערת א'ד לודגה ותכלממ תא , ץראה ברקב תועושי שעיו וזע עורז תא
 יו תאפב . הָמָיַו הָנּופָצ , המרק הלובג תא .ךיחרה םנ , ריר <

 םינָארהל קל תירב םושל גיווזעלש תא דסי תינופצ תאפב , /ותמלמט ץראב |
 םינ תאפבו , ללש לולשל זנכשא ץראב הנש" לכב ורבע ופמש רשא םיללושה ||
 םירדובתמה םידנעווה לע םג .:הנושארבכ זנכשא "ץראל ןעגנירהטאל תא הפס |
 .םֶהיַּבִצע יליספו םהילילא תא בוזעל םֶציִרַמִיַו ויניע תא חַקָּפ ,המרק וצרא - |

 םיאלפנ .  םירחא םישנאל וכפהנ יכ דע םירשיה םיזנכשאה יכרדב סביר
 ישעמ

/ 



 ,ודו צב שָרשמ פה , םינשוה היטפשמ
 ה -- היטפשמ לבו .אירנַאמרָאנ

 | .םֶרַעָבָאר 5% ןהה -תורוקה לכ גיתאיו ורקנ םרטב ב םימי 8 48.
 / ,שיאהו . ,  הנותחתה . אילטיא ץרא .תיברמ תא (יתומזמ לעביי) ררָאקסיאוג

 .ויתומזמו ותרובגו , תומזמ לעבו ליח רובג , הארמ הפיו ראת הפו היה טרעבָאר

 . תא ודכל ירחא .  םירובגב םש ול תושעלו ליח לא לוחמ תכלל ול ודמע תוברה

 תּואבּו - , ןעירְבָאלָאקו ןַעיִלופַא אישנ רובכה םש ול חקל . , איהה הבר ץרא

 .רנומעָאבו .-- ותעמשמ לא רופלו ושאַרְל ףּולַא תויהל טספַאפה תא ביִבְרֶה ושפנ
 ,םירע רוע שפת יִכ , ויִבא רכְל רשא אילטוא לובג תא דוע ביחרה ,רובגה ונָּב

 ינשה רעגאי = רֶעְנָאה םג דכל איהה תעבו , אילאטיא לא ןחפסיו תושדח = =

 ד"יקתת--צ/תת א'ד ןה אלה ..., םיאיברעה .ירימ תורוצב םירע טרעבַאר יִחא = =
 1190--11%. לכ תא םג ,.איליצוס יא לע תוססונתמה הניסעמו המרעלאפ |

 טרעבָאְר .רנ .הָבְּכ .הרהמ דע ךא . השקה וברחב דכל הירע רתוו אוהה :יאָה

 ,אלה ., ןיחא ןב םק זאו , דכל רשא תוצרַאְב בּוזעו רּוצָע דוע םָפֶאְו וריִנ דָבָאְ
 .יפ לעו ., הנותחתה אילטיא לא  איליציס יא תא .רבחוו , ינשה רענאר אוה

 . איליציְסו לעפַאענ הכולט .תא דסי , דחי ןהיתש לע ךלִמ טספַאפה תוצמ

 .ריעב ּוחרפ רשא םיערמהו הלכשהה ילגרו , םירשיה םיטפשמהו םיקחה ילגרל
 תכאלמ לכו רוחסמה . / םינגהו .תורשה תרובע ילגרלו ו יפלָאמָאו הנרעלַאז
 יהיו ןפגכ החרפ תאזה השְדֶתה הכלממהו , דובכב 6 ןרק הָמָה , הדובע

 הב ררושה םימלוע בֶיְבָא ,  ןמיתה .ץרא ., איהה ץראה תעפי ךא + ּהָדּוה תיזכ

 םיתמשמה םילולה ירפ לבו ךלמ ינדעמ תגנתונה תרשֶאמה התמְא ,ותדַמח רֶרָהְּ

 : .ונמָש יכ - , הכותב םיבשויה םינאמְרָאנה יכרד תא ּותיתשה , םישנאו םיהלא
 , [" .-- .תולקלקע תוחרא תבל ולסכיו ורעביו ולס ילָש הַמיִּפּושע ,ּוטעביו 4

 .ו ןהה תורקיהו תורומהה .תוצראב וירחא ויצלח יאצויו רעגאר ךלמ הנש שש /

 | ןקאכ השרומל ןעפיוטשנעהַאה תיב יבלמל הניָיהתו ּובָסִנ הנהה םיִנָשַה ץקמ ךא 0
 . םהב רּבְדיש .םוקמב רַפסנ

 ל אש ד %

 [(4 ר'פשת--ט'ערת א'ד) םיסקאזה זנכשא יבלמ +

 608000818 גזה6ק37000818 ,100ו'פ

 נמשא ץראב םיגנילַארַאקה יכלממ ןורחאה ךלמה תומ ירחא 8 9.

 ימ תא ץֶעיְתַהְלּו רוס 'קיתמל םיזנכשאה יאישנ ופסאתה , (911 א'ערת א"ר)

 | רברה :תודוא םידחא םימי סָחַכְותַה ירחאו / םהיחא ברקמ ךלמל םהילע ורחבי

 שיא , :ןעקנַארפ איָשַנ רַארנָאק תא םהילע ךילמהל ודחי בל וצעונ , הזה לורגה

 ךא | . הנומאב והשעמ לכו קרצ ילגעמב ךלוה , ליח רובג , ראפ הבָשמ

 ל לו ונתיו םידחַא םיאישנ וב ודנב / ותוכלמ אסכ לע הזה ךלמה תַבָשב

 " .תררוס



 , ברחב  םהילע ומוקיו םילננאה ןעסקאזה ףא :םהב הרח יכ דע , םינושארו
 םיפנכ ול השע אוהה ארונה חצרה . םיפלא יפלאל םתוא וחצר דחא הלילבו
 אנעוס אוה אלה , םינאדה ךלמל /רבדה עמשהב יהיו ,  קראמענעד דע פעיו <
 תא םיטעמ םימי ינפל רכל רשא (עכילקילנ רעד) יחילצפ שיאי םשב הנוכמה |

 . אוהה חצרה לע דאמ זנֶר )ו ותכלממ ץרא קראמענעד לא החפסיו ןענעוורָאנ
 ץראב לפנתהל םיבר םימימ שקבמ אוה רשא הנאותה תא ואצמב המש םנ |
 יכ תילצה ודיב וצפחו , םדק ימיבכ התוא לָצנלּ הללש לולשל ברחב דנאלננע
 ללשהמ הלגס לכ תרטחו בהז ויתורצוא תא אָלַמִיַו איהה ץראב תומש םש
 רנאלגנע תכלממ תא םַש רשא דע טקש אלו חנ אלו \ / םש ללש רשא ברה
 אסב לעו ,ַאידנַאמרָאנ לא ברח תסונמ סנ דנאלרעהטע ךלמהו , וילגרל םודה
 לודה טניואק  רכחיו , לודנה טניואק אוה אלה , ָאנעוס ןב בשי ותוכלמ |
 תיצשת--י'עשת א'ד לע  ךולסיו ןענעוורָאנ לאו קראמענער לא  דנאלגנע תא

 1017--1085. | ,ךרַאְודע חלצ , וינבו לודגה טניואק תומ ירחא , דחי ןתשלש
 יש | ירחא הכולמה אסכ לע תַבָשְל ,רנאלננע יכלמ עזנמ רצנ

 בתת--ד'עשה א
 . תומוצע .תומחלמו תוברו תומזמו תואלפנ תולובחת ותושע |

 101%--106% | \3-מ רשא םימיה לכ אידנאמראנב רצענ הזה רראודע שיאה

 רחכיו , םיתפרצה םינָאמראנה תא דאמ בהאיו , דנאלגנעב רכנה ינב םינָאדה
 אסכ לע ותבשב ןכ ירחא םגו , םהיתוכילה לכל דַמָצִיַו םהיגהנמבו םהיכרדב =

 םינָאמרָאנה תוכילה תא תעטל וצפֶח לכו ועשי לכ היה , רנָאלננעב הכולמה
 ןב ול היה אלו ירירע ותכלבו , רנָאלגנע תמדא לע  םהינהנמו םהיכרד לבו |

 טרעבַאר ןב םלעהליוו תא וירחא ואסכ לע בישוהל ותומ ינפל הוצ , רצע שרוא
 ךילמהל ול ועמש אלו ובא אל דנאלננע ינב ךא . אידגַאמרַאנ (נָאצרעה) אישנ
 ,םינושארה םהיכלמ תיבמ שיא תרכנ אל דוע יכ םג המו ,רחא םעמ ךלמ םהילע
 םלעהליוו ךא . ליחה שיא  רלַארַאְה שארב תוכלמ רתכ ומש םלכ תצעבו

 ירובגמ םירובג ףלא םישש ול רהכיו , היוטנ עורזבו הקזח ריב  דנאלגנע

 איהה המחלמב , דלֶארַאהב המהלמ רגתיו דנאלגנע ירעשב אוביו םינָאמרָאנ
 רהבמ םג , םינאמראנה תשק ןתיאמ ןּונָש ץֶח ופְלַ יכ ,  רורש דלארַאה ל
 הכולמהו , אוהה תורָבַע םויב ברח יפל ולפנ המע ינב יליצאו דנאלגנע ירוחב |
 ,(רערעבַארע רעד) ?תוצרא דכול* םשב ארקנ האלהו אוה ןמו ,םלעהליוול הב |
 םיתפרצה תפש תא . לזרב טבשב לה םילגנאה לע ודי תא דאמ השק |
 עורזב חקל םעה ירישע יסכנ תא , דנאלגנעב תטלשל םַש (ותדלומ ץרא תפש) |

 ישנא תא , ויתומחלטב ול ורזע רשא םינאמרָאנה ינב ויָשרְפְל םתוא ןתמ
 יליצא תאמ הקל רשא םיסמח בהזו םישונע ףסכמ לודג רשע רישעָה ויתואבצ |
 אָצּומ ףָסָּבְל שי ןהיפ לע רשא) םהיתורשמו םינהכה תודוקפ תאו | םילגנאה ינב |

 לכו רנאלגנע יקח תאו םינמאנה ויערו ויבהוא םכש לע םש ,(ּוקוי .בָהְזְל קמ
 הייפשמ

/ 

: 

/ 
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 ךלמהכ ,קרצ ילגעמו רֶשי יכרדב םכירדהל , ומע ינבל ביטיהל ליבשהל ברנתה
 גפמ ויביוא תא דערפלא שרג רשא ירחאו . (* דנאלרעבמוהטרַאנב תבשל

 םיטפושו םירש בישוה , ותוכלמ ץראב תושעל אוה םג לידגה , לודגה לראק
 = .םירוענה ינב תא םהב רמלל ךפס יתב םיקה , תונידמה ירע לכב בל ירשי
 .תדובע תא הָיִח ,ומעו ותד ינבל תולפת יתב הנב , תונובת ךררו המכח תוהרא
 תורודב םילגנאה ןעסקאזה ורש רשא םירובגה יריש תא ףסא , הריראיו המראה
 כחה ירפס תא וצרא תפשל קיתעה ודי םצעבו ודובכו ודוהב אוהו , םימודק
 ירבד ירפס תאו (עסינטננעקעב סניטסוניוא) סוניטסוגיוא ירפס תא , םויהטָאָאב
 םג , הלאב םיבר המכח ירפס דועו .ידרפסה ןהכה םויזָארָא בתכ רשא םימיה
 םמבש לע הרשמה םשיו תורחא תוצראמו .וצרא ינב ירלימ בל ימכח וילא ארק
 תמכח תאו (עיפָארגָאעג) ץרא יוקחמ תעידי תא ,םימיה ירבד תעירי תא ץיפהל
 הזה לודגה ךלמה לדגכ יכ רבר ףוס , ותלשממ ץרא ךותב הדירמהו ןובשחה
 ותורפַהְבּו ומע ינב תא וליכשהב המינפ ותכלממב םג לדג ןכ , המחלמ הרשב
 , םעה תבוטל םיענונה םילודג םינינעב . ךלפו ףונ לכבו וצרא ירע לכב עשי
 לשמל היה אוה , םתצעל תבשק ןזא םיו ,היתרפאו ץראה יליצא םע הצע קיתמה
 םשפנ וקיפי אלו םיקתממ ותשיו םינדעמ ולכאי לבלו ןוה ורזפי לבל םעה ינב
 + ךלמ ינרעמ ונחלש ָ הלעָה אלו .ןוה רזפ אל אוה סג יכ , םירשב תוגונעתל
 רטשמב ויה וישעמ לכו , ךרדב ותכלב םגו ותיבב םעה דחא ייחְּב הָיִה קר
 ץורפלו דנאלגנע תא זיגרהל םינָאדה דוע ופיסוה ויצלח יאצוי ימיב ךא .םירדסו
 וקירה דחאכ םלכו םיטלעקהו םיטטָאשה ימע לא ורבחתה םה יכ ,ץרפ הב

 םתובלמ אסכ תא תואשהלו םעורז תא רבשל םילגנאה ןעסקאזה לע םהיתוברח
 ףשח . , המחלמ רובג שיא = , רנאלגנע ךלמ ןָאטסלעהטַא יכ ספא .םיצנ םילג
 תובבר ,גרּובָאנורב די לע הרס יתלב תכמ םהה םיממוקתמה תא ךיו וזע עורז תא
 םיכלמ השמח םגםינארה ינבמ םיכיסנ העבש,,לטק הדש ייטורמ לע ליפה םיללח

 לע .. אוהה בר גרה םויב , המחלמו ברק םויב חבטל עירבה םיטלעקה יבלממ
 םיררושמ םג , םילגנאה ירלימ םיבר םיררושמ ורש אוהה אלפנה ןוהצנה תודוא
 ,ןאטסלעהטא תומ ירחאו .ןערראב םשב םיארקנה םיפאנידנַאקסה ינבמ םיללֶהמ
 = , תומחלמ לעבו ליכשמ רובג היה אוה םגו , וירחא ואסב לע ונב דנומדע בשו
 " םנמא . שאר-רוע םירהל ולב אל יב דע םיממוקתמה לע ודחפו ותמיא לפיו
 : . .ןערק אלו ,.תכ ילדחו בל ירסח ויה , רנומדע ירחא ץראב וכלמ רשא םיכלמה

 "| תוארונ תואלת םתכלממ לע ואיבה ןכ לעו , רלונה תא תוארל םהיניע רוגס תא
 :םיבשויה םינארה ופיסוה , ינשה .רערלעהטע ךלמה ימיב . תומויא תוקוצמו
 ופאש םג , םילגנאה ןעסקאזה דגנ םהינפ זיעהלו ןרק םירהל דנאלרעבמוהטראנב
 םימיב ןכ תושעל וניככה רשאב איהה ץראה ינורא ללש קלחלו רע לוכאל דימת

 םינושארה
 . רגאלטטאש לע ןעשג הלובגו ינופצה םי לע דנאלגנעב הגירמ רגאלרעבמוהטראנ ( <
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 ועלבנ םימיה תוברבו ץ םהייח יכרדבו "םלועמ איהה ץראה יחרזא תפשב םהייו
 תאו םאצומ תישאר תא וחכש יכ דע םימוצעהו םיברה םיוואלסה ןומח ךותב =

 קירור ינב = ,ורקְנ רוב תָבָקַס עיפָאנידנַאקס תא םג םתבצהמ רוצ םינאמראנה |
 ורבע םזוזעו םתקזחבו , וועיק ריע לא  דָארָאנווַאנמ םדובכ אסכ תא וקיתַעָה
 ךלמו = , ץנָאציב תוכלממ תא ודירחיו רעפעינר * רֶהְנ לודגה רהנה  תוחרא
 (8₪הְתְַ) יכלמ תא םג , םיבר םימי רָבַע סמל םהל היה לעפַאניטנָאטסנאק =

 יטבש לכמ סמ םירזוכה וחקל םהה םימיה דע רשא תחתו,םדי תחת ועינכהסירזוכז
 ימי ירבד רתיו . םיסורה ינבל סמל םה ויה , ברעמה ץראב םיבשויה םימעה
 םינָאמְרָאנה לא אנ הבושנ התעו ,םהב רבדיש םוקמב רפסנ , םהה איסור יאישג
 םהילילא תרובעל ּודָמְצִינ םהיתובא תדל ורכמתה םינאמראנה יִמַע יִּבָר ,םינָאדהו
 ןושארה ףאשיבה רַאגסנַא םיִרָה ריסחה גיוודול ימיב רוע כ ףאו , בושל ונאמיו
 םירבדב םחיכויו םיפאנירנאקסה םינאמראנה לא וימעפ תא גרובמאה ריעב
 , םירצונה תדב התוא רימהלו םילילאב תללהתמה םתד תא ךילשהל םיצרמנ
 לכב , ןעמערב ריעמ םהילא (ערָאנָאיסימ) תדה יחילש דוע וחלש ןכ ירתא םגו
 ,ןידא תד , םתד תא םיפאנירנאקסה ובזע רשא דע הנש םיתאמ רוע ורבע תאז
 ילשמבו םהיתובא תדב דאמ םיקבד ויה םה יכ ,  תירצונה תדב הורימיו
 םימימ םהייח יכרדו םהירובג תודלותו םהימי ירבד םיבלשמ םהב רשא םהילילא
 וניזאה אלו ועמש אלו םהינזא תא ומיטאיווספרע תא ושקה ןכ לעו [ םינומדק
 תאו םתד תא שוטנל םוי םוי םהילא ורבד רשא םירצונה םיחולשה ירבד לכ לא =
 קיפהלו םהילילא יניעב ןח אוצמל םנימאהב םג םב ספא תורחבו / םהילילא =
 יתב לכ תא רוסיה דעורע ורע , םירצונה תולפת יתב תא וסרה , ןוצר םתאמ <
 םהיתוחבזמ תוביבס םימכ םמד תא וכפשיו וחצר םהינהכ תאו , םהיריזנ טלקמ =

 . םהיתולפת יתבב
 ּוסשְיו תובר תוצרא לע ּורָעְתְשַה םינָארה יכ ונעדי אנ הנה 8% 7. |

 . םהה םירדושה ירי תחת דנאלגנע ץרא החנאנ ןלכמ רתוי ךא ,ןהיבשוי תא [
 רנָאלגנעב םינָארה ולפנתה , לוח ירסחו םישלחה טרעבגע תיב  יכלמ ימיב יב [

 לע תויונבה הירע לכב היחמ וריאשה אלו הידמחמ לכ תא ורדש יִדָשָמ רשְכּו <
 ופיסוה רועו , התוא ּןלצניו וזובָיו וללש הריבה ריע ןַאדנָאל תא םג , םיה ףוח <
 םימיב ונבנ רשא היתולפת יתב תא ופרהיו איהה ץראה תא תיחשהלו ערהל |
 תירצונה תד תא שרשל וע לכב ורתחיו  ,הטלקמ יתב תא ובירתיו / םהה |

 םרי תרגתבו , םהינפל דומעל לובי אל לודגה דערפלַא םג , ץראה יבשוי ךותמ |
 ו לבח ר רשא דע יי םימי ץראב \ דנו ענ יהיו ותוכלמ אסכמ רד

 אובל םינָאדה דוע וזעונ 0 זא ינמו / ותוכלמ אסכ לע בושלו רוחא 8 /
 וענכנ םינָארה ינבמ םידחא םידודנ , הנושארבכ ללש לולשל  דנָאלגנע לובגב |
 דערפלא םהל חינה ןכ לעו ,'תירצונה תד תא םהילע ולבקיו רערפלַא די תחת |

 תבש נו (ב'ה ע"ר)
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 ונידנַָאקסח ואצמ ,  םירצונה .תריפסל  תועישהה האמב % 6
 יבגרו נלשבב הסכמ אוהה .יִאה . םש ובשיו דנאלסיא יא תא (םינעוורָאנה)
 תובר םימעפ והוזיגרי (עגרעב ערנעייפשרעייפ) הפרש יִרְה , הנשה ימי תיברמב
 = עבטהו ,בר רפסמב םש ּואצמי םימח םימ יניעמ ,םברקמ וקירי ךשא שא לובמב
 םומיה וכרא .אלו ..ןיע תב ידמחמ .תורקי תוזתמב אוהה .יִאָה תא רֶאָּפִל הברה
 תה . ..םיפאנידנאקסה .יִדו תוצירחב ףונ הפי יהיו רנאלסיא יִא תַרָּפ רשא דע
 האמב רועו , אוההיאב םהל ןק ואצמ םהיגהנמו םהיקח לכו םתפשו םהיתובא
 בושי .ירדסו הָלְּבְַשִה המש ואצמ ,םש רוגל םירצונה ואב רשאב הרשע יתשעה
 . םיוג תוצרא ראשבמ רתוי תילילאה תה ימי םש וכשמנ ןכ לעו , םירשיו םיבומ

 וכיראה וסהה םדק ימיב םילילא תדובע ינרא לע םידסוימה רישהו הצילמה םג
 תוליל תא . םילילא ירבוע תוצראה ,ייוג רתימ הברה רתי אוהה יאד לע םימ
 ולחנ רשא תודנהו םירופסב .אוהה יאה יבשוי וריצקה , ראמ םיכוראה ףרחה
 וליהצה , תובגשנ תואלפ םיאלמו שימי יקיתע םירובג ירישבו , םהיתובאמ

 הנופסו הטלע ילפרעב הטולה איהה המדאה לע םבבל תא וחמשיו םחור תא
 תיבּמ ויה .אוהה יאה ידלימ .. .ףרהה ימי לכ גלש ירהו תרקה תבכשב
 ועיפאנודנַאקסב וכלמ רשא םירצונה יכלמ ילכיהב סג רשא (8181868) םיררושמה
 זוזעו - םכרע ןיָתְו .םינושארה םימיב םֶמַע ינב ירובג .תורובג .רבד תא ורפס
 תיפָאנידנאקפה תדה ילשמו תוקיתעה תודגהה ופסאנ אוהה יאה לעו ;םהיתוארונ
 יבשוי םינָאמרָאנה . -- (המכח ירפס) ארדע ירפס םשב םיבוקנה םירפס ינשב
 דנָאְלנָארג .תא- םירצונה תריפסל תירישעה .האמה תירחאב ואצמ דנאלַסיִא
 ועדי .םינמאנו םיבר םירפוס .תודע יפלו . בשומ םש וננוכיו (1יכ0 3 11ה18)

 רנָאְלניוו .םשב הנבקי .םהיפ .רשא ָאקירעמַא השדחה ץרא תא םג םינָאמרָאנה
 םש תכשנ םימיה ה ךא , ערפ םש ולדנ רשא ןייה ןפנ תורומז םש לע
 איהה תעב . -- סובמולאק לודנה ןפסה התוא אצמ רשא דע הרכזו איהַה ץראה
 םיוואלסהו םינופה ימע םע (רעְנְניִרָאוו) רָעְגָארָאוו םיארקנה םינאמראנה ומחל
 םיארפה םיוואלסה וחלש זאו , (עעזטסָא) .ינומדקה םי ףוח לע םיבשויה
 , רַעָגאָראווה יטבשמ דחא טבש , םיסורה  לֶא םיכאלמ םהיתודמב םיעורפהו
 ונצראי , םשפנ תַוָאְּכ םהב טולשל םנ םצרא תא תשרלו אובל םהינפ תא ולחיו
 ,הב .םיררס .אלו תומלצ ךאי , םהילא םיוואלסה ורמא , יהיְרפּו איה הבוט
 " לא רוסנ ונחנאו ונב ולשמו ונילא אג ואוב ןכ 2 הכותב בּוזעְו רּוצְע פאו
 = ואוביו םלוקב ועמש םיסורה . + -- ! קהינודא לא םינמאנ םירבעכ םכתעמשמ

 " "אלה ,םיסורה לע זא לשמ רשא רובגה אישנהו , םיוואלסה ץרא תא םהל ושרייו
 בה לשממ לשמ .םשמו  ,ול בשומל רָארָאגווטנ רָיע תא הוא + קירור אוה
 שבשו .ומע .ינב לעו םיוואלסה .יפלא תובבר לע 865, ב'ברת אר תנשב
 ףורחא רע םהלשממ הכשמנ רשא םילודג םיאישנ ואצי ויצלהמו = , ותלחנ
 =. יכרה תאו םתפש תא ופילחה םה ךא , םירצונה תריפסל הרשע ששה האמה

 םהייה
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 (110קגז5 ₪ ,181%8116) םינָאדו םינָאמרָאנ זז. =

 רטח םה (* ((;גז קוזגפ18) עיפאנידנַאקפ יִאָה יִצָח יבשוי %
 ופאש םהומכ . םהל תחא הָכיִלָהְו , תחא תד , תחא הפש , םינאמרענה עזנמ
 תולודג תושעל םשפנ התלכ םג הפסכנ םהומכ , רורדהו שפחה חור דימת
 . רחא םע לא הכלמממו יוג לא יוגמ ךלהתהל הואת וואתה םהומכו ,תואלפנו
 םהיתועבצאו בָרְקְל םהירי ודמל םג , תונוש תוחפשמלו םיבר םיטבשל ודרפנ םה

 רוצל , םהיביואב תומקנו תומחלמ תושעל םצפח לכו םעשי לכו ) המהלמל
 המדאה תדובע תאו ,תוירכנ תוצראב זב זובלו ללש לולשל םג ,ףועו היח ריצ
 רישב ,רימת התשמ ובהא םה . םהידבע ידיב ובזע רקבהו ןאצה הנקמ תוברתו
 ךא . דיצהו המחלמה תדובעמ ותבש רשא הע לכב ליג ילא וחמשיו , ןיי ותש
 םשפנ תוָא הלדנ ןכ , לינו תוחמש ייחו םיעושעש ייח תויחל םבבל קשח לרגכ
 התיה (ע"ירט) ןמא הנומא . המחלמ הרש ימורמ לע םירובג תומ תּומְל םנ
 השגרהה התיה הצילמהו רישה תכאלמל הרוהט הבהאו , םתקרצ תישאר
 שגר לכ ועדי אל רשא םהה םיזעה םישנאה תובלב הססונ רשא תחאה הרקיה
 ישגר תואלמ תודגהו , תבצע חור םיאלמ םירובנ ירישב , התלוז םיענו רקי
 . םהיתורובגו םהיתולילע תאו םינושארה םהיתובא תא וללה , תומוצעתו זע |

 םחור ייח תאו ,םימשה תוחור עבראולכל דודנ וקיחריו םירודג םידודג ורדוגתה םה
 םעז ילג ינפ לע םירעס םימי תוחרא תורבועה תולק תוינאב ודיקפה םהיצפח לכו
 םהידי סמח סלפל ינופצה םי יפְח לע ואב םינאמרָאנ רתְּב . ףצק ירבשמו
 וללשיו רנאלננעב תירישעהו תיעישתה האמב ולפנתה םינָאר רתבּו , ץראב
 קחַה ללגב , רלענענַאר םשב ארקנה רבב סמ הילע ּומש םג , בר ללש הב
 ויתובא תולחנ לכ תא שרי רוכבה ןבה קר יכ ןעיפאנירנאקס יא יצחב היה רשא
 םג , םהיתובאל רשא לכב הלחנו קלח ןיא םינבה רתילו , םהיסכנ לכ תאו
 , םיבְצע םהל היבשוי ןומה ולכאי תּונָּבְסַמְבְּו הָירפ הנניא רשא םצרא ללגב
 ףוסאל תורחא תוצראב םידדונ ויהיו םתדלומ ץרא תא םיריעצה םינבה ובזע
 םוימו .ללש לולשל הביא תוינאב םיה ודרי וא , סמחו קשועב ףסכ רובצלו ןוה
 תוקוחר תוצראב רובעל אוהה יאה יצח יבשוי תובלב הקושתה הרבג םויל
 תואלפנו תורובג תושעל הזעה םֶתְוַא םג . םיענו רקי ןוה לכ םהיתב תואלמלו
 םירהל זע םבבלב הָביִהרִה / הלהת לכ לע םָמורַמ םמש רשא םירובגה דחאכ
 הלודגו רקי ,רֶשע םהל תושעל רגנמו םשפנ ךילשהלו תוקוחר תוצראל םהימעפ =

 דבכנ היה ,בהזו ףסכבו רָשָלְו ןוהב ותיבל בש רשא שיא לכ . תראפתו
 ידודג , הלהתו רובכ יריש ול ּורָש םיררושמה לכו , ץראה סע לכ יניעב ראמ =
 ירעגניקיווי םשב וארקנ ,םיִמָי תוחרא רובעל ורכמתה רשא םהה םיפאנידנאקסה |

 וארקנ , השביב תוקוחר תוצרא לא תכלל םהילגר תא ואשנ רשא םידורגהו
 < (גזותָקסז א וש זזמָקסז) "רענניראווי םשב

 האמב

 . ןעגעווראנו ןעדעווש קראמענער :חלאה תוכלמש שלש וארקנ עיפאנידנאקש סשב (*
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 דחו בל םיתרפאהו םיליצאה לכ וצעונ ראמ תוקוחר םיתעל קרו , הכולמה
 . אוה הכולמה ערזמ אל רשא רז שיא ךלמל םהילע רוחבל

 םימי לראק תיב יכלמ וכיראה (ךיירקנארפ) תפרצ ץראב 8 4.

 םהילעמ םֶזִע רס יכ ספא , זנכשא ץראב אוהה תיבה יבלממ רתוי םתכלממ לע |
 עורזה ישנא היתרפא ייָחְלְּב םִנְתַמּו תפרצ יליצא ףאב םֶחַח םושל חכ ורצע אלו
 פתה לואק | םרוה רשא (עגיטלעפנייא רעד) םתה לראק ימיב . שפנה יזעו
 ש'פרח--ח'נרת א" םינאצרעהה ואשנ , אירבה לראק ירחא הכולמה אסכ לע
 898-929. | אוהה שלחהו םתה ךלמה לע םדי זעתו ,שאר םיפארגהו
 םש , זיראפמ אנּוה אוה אלה םלכמ ףיקתהו , ותעמשמ לא דוע ורס אלו
 יכ רע , בצוחה דיב ןזרגכו רצויה ריב רמחכ ודיב יהיו אוהה ךלמה לע ורטשמ
 תלרמ דחא לעכ רמשמ וילע םשיו וייח תא םירוסאה תיבב תיִמְצֶה הנורחאל
 , ושארב תוכלמ רתכ םּושְל זע ושפנב אגּוה ביהרה אל תאז לכב ךא , םעה ינב
 ךלמה רי הרצק יכ ףא הנהו , ותד יטפשמו ותרות יקחל הזב אטחי ןפ ארי יכ
 ץרא יבשויל עיגרה תאז לכב ,ןוטלש תרובגו ךלמ זעב ומע ינבב רוצעל לראק
 סמהב ץראה תא תחשלו אובל םירדושה םינָאמרָאנה תא ןתנ אלו ותכלממ
 םינאמרַאנה ףולַא גָאצרעהה ָאללָארל ןתנ ובבל תרשיו ותמתב אוה יכ ,,םהידי
 , (םינאמארנה םש לע אידנַאמרָאנ האלהו זא ינמ תארקנה) , םידי תבחר ץרא
 ךלט יכ ּותואָי םא קר , םשפנ תַוַא לככ התוא רוחפלו ומע ינבו אוה הב זַחֶאָהְ
 םילילאב תללהתמה םתד תא ובזעי םנ ,םריגנז םשארל ףולא יהי .תפרצ
 תפרצל ורזעי המחלמ הנארקת רשא תע לכבו ,םירצונה תד תרוסמב ואוביו
 המכח בבל איבהל םהל רשכה ןורתי רשא םינאמרַאנהו . -- היביואב םחלהל
 םהיגהנמ תאו , תפרצ תפשב םתפש תא ורימיו ורהמ , המזמו -תעד תונקלו
 ירע ּושדח םרי תוצירחב , םהיכרד תוכילהו תפרצ ינב ינהנמב םהייח יכרדו
 , תָבְשֶל תוביתנ ּובבושיו , ומָמוק םינושאר תוממש , איהה םהזהא ץראב ברח
 םיטפשמו םירשי םיקח יפ לעו המדאה תדובע ידי לע םצרא תא וחילצה םג
 רוע וכלמ / םתה לראק ירחא . -- םהב יִחְו םדאה םתוא השעי רשא םיקירצ
 , םתרובג הֶתַשנ , םהילעמ םלָצ רפ ךא , לראק תיב יכלממ תפרצב םיכלמ ינש
 לע ןוטלשה סא יכ םדיב ראשנ אל הנורחאל יכ דע , םויל םוימ לַדָו ךולה וכליו
 ילעב םהיליצאו םיתפרצה יפולא יריב ולפנ ץראה ירע רתיו , היתונבו ןָאיִל ריע
 ישימחה גיוודול | ישימחה גיוודול ךלמה תומ ירחא . עורזה ישנאו ףורגאה

 ז'ט--"משתא"  ךחא קזחתה ,רצעה שרוי ןב וירחא חינה אל רשא
 7. ,ושרויו זיראפמ אנּוה ןב טעפַאק אָנּוה ומשו תפרצ יפולאמ

 . 7 , -/ ןעגנירהטָאלמ לרַאק ץמאתה אושל ,הכולמה תא וילא בסי גוה
 נשת--ז"משה 2
 0 יפ לע ול קר התאי רשא הכולמה רבד לע וב םֶהְלהל

* . - 

 תומציו ופכב ותוא שפת טעפאק אגּוה יכ ,השוריה טפשמ

 .רוע עירפמ ןיאב תפרצ אסב לע בשיו ,וההימיו וב עיגפה םנ ,וייח יבשה רנבב

 םינאמראנ
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 תיב יכלמ תוארכ יהיו ו קיו םֶנָָח לכו םהובכ רָשע 0 םהיתוצרא וללשו = |
 םיאישנה לא ובישה , םהה עלב תואבצ םהינפמ שרגל םהי הרצק רצק יכלראק
 רובעבל םהיתימוצעתו  םזע תאו ןושארה םדובכ תא  (םיפָארגהו םיגָאצרעהה)
 רעָבלו רוחא םתוכהל םהה םיזעה םיביואה תארקל ברהב תאצל םיליח ורבי

 ינרק םהל .וחקל םהה. םיאישנה יכ הבְסנ היה הזה רבדהו . ץראה ןמ םתוא
 אלו , רסיקה םעטמ ןהילע ודקפה .רשא תונידמב םיטילשו םיָדְר :ויהיו לזרב
 - גיזודול ינב תיברמ לכו . -- םדק ימיבכ ותוא ודבע אלו רסיקה לא רוע ועש
 = .אירבה לראק . לודגה לראק תוכלממ לכ טעמכ הָּבַסִנ זאו ,  םאתפ ותמ דיפחה

 | .ץמרתדו'לרת אד םודו הפרו שלח היה אוה ךא , (עקיר רעד) אירבה.לרַאק לא
 877-587.  םונָאמרָאְנה ינפל דומעל חכ וב ןיא יכ ותוארבו ,בל רסחו לצע םג
 = ףא וב הרח ןכ לעו = . הפרה םולש םדימ ןקיו ףפכ יצרב םפרתה . , המחלמב
 תקזתבו , ןייהר רהנל הכומסה רּובורט ריעב .דחי ופסאתיו.םותרפאהו םיאישנה
 יול לע הבולט .רתב ומושיו + הזה רפוקה-.לעמ .תוכלמה רֶרֶה וריבעה דיה =

 ףלוגא | . הלאה םירבדה ירחא.אירבה לרָאק יִחֶא ןב ליחה רובנ ףלּונרא ּ
 5 ח"גרה--ז"טרת איר טלקמ תובב ומי תיראש תא לֶבִיְ ומ לכיה תא להאק בזע
 887-698. | בשי םלונראו .(* עעזנעדַאב תכרבב דמחנ יא לע יונעבייר
 םיגַאמרֶאנה תא ךיו הרובג .חורבו המכה חורב ומעב רוצעיו הבולמה .אכב לע |

 = תרובג לּומ יכ ספא .. שאר רוע .תאשל ולכי אל יב דע םעינכיו .תחצנ הכמ
 - וא םירָאיגַאמה תא הרזעל ארק ןכ לעו . , ותרובג התשנ םירָאפַאהו םיווָאלפה
 -רשא , תשק ימור יקשונו םיריהמ םיסוס יבכור . םיארפ ,שפנה ירמ םירָאגנואה.
 . רושימה ץראב .ובשי ףלּונרא ימיבו ., לַארּוא יררה לע התיה םבשומ תישאר
 םוראגנואה ןומי עשו תרובגב ,.םמש - ןרָאגנגא תארקנה ץראב יונָאד רהנ לע

 - ויה וא ףלונרא תוכלממ .תא ובזעיו םיִרָאּפֶאה ןרק.הרבשנ , םריגנ דַפְרַאְו םהה
 , םיביואל זנכשא ץראל וכפהנ םיראננואהו םימיה וכרא אל ךא . םירבעל ול
 < , םיווָאלסהו םורָאפאהמ הברה רתי ץראה םעלו הירשו היכלמל םוארונ .ויהיו
 ' , .דליח גיוודול  דוע .ותויהב ךלמ רשא) ףלונרא ןב דליה גיוודול ימיב דועו

 או'ערת --ח"נות א'ד ןלפנתה (אילאטוא לע המחלמל ועסנב ובאב ףטקנו ןטק רלי
 . 898-915. = םָמָת םג , ץראה םַע לע סמ ומישוו ותובלמ ץראב םיראגנואה

 - וירחא .חינה אלו לראק תובמ .הזה .ןורחאה ךלמה תומ דע ּוסלפ ץראב םהידי |
 - ןעגנירהטָאל ,ןעקנארפ ,ןעסקַאז יאישנ םשארבו זנכשא ילודג דחי ודעונ זאו ,ןב
 , .חאוגאק = רַארנָאק גָאצרעהה .רחבנ םֶלָּב תצעבו ., ןערעייאבו ןעבאווש
 = עקנוממ | םמ םֶלָשְמ לדח אוהו , הבולמה אסכ לע תַבָשל ןעקנַארפמ

 .שערת--א'ערת א זנכשא ץיראב םיכלמה ורחבנ אוהה רעוה ימימ/ ,םיראגנואה
 911-919. = ערְומ ריטת ורחב תאז לכבו , םהיתרפאו םעה יליצא יפ לע

 . הבולמה |
 סש לע ןב תארקנו , ץייווש ןיבו זנכשא ןיב ןייהר רהנמ האצומ עעזנעדאב (= %

 ' . הדי לע רשא ןאמדאב הדוצמה |
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 [.' 2 תורירשב תכללגררג וצרפ רשא חורה ישנא ףאב ןסרו גתמ םּושל ,םינתכה
 . רפע רע םליפשהלו- םתורח תא רורשל , םירוהיה עורז תא רָּבְשל רבד שארו

 אוה יכ ונימאיו , ּוצְרֶה רשא םהה םיטפשמהל תומוצעתו זע תתל רסיקהב וציאיו |
 וללשוו וצראב וצרפ םינָאמרָאנה ירובג רשֶא איהה הער תעב םהיפ תא הֶרְמִי אל
 .תתיה םידוהיה תא רפיקה תבהא ללגב קר יכ דוע וטילחה םה יכ םג המו ,הללש
 ויניעב לראק לפנ אל רוע יכ !התיה ןכ ומר רשֶאכ אל ךא ,איהה הלודגה הערה
 םהילא הַעָש אלו , עצב יפרוהו (רעקיטָאנַאּפ) םיאנק  םינהכ לוקב עומשל
 ומוקמל שיא שיא בושלו םֶדְגא קתנל םֶוָצַיַו , וונ ירחא םהירבד לכ תא לְשיו
 ריעב ותוצמ יפ לע תינש םפסאתהב ןכ ירחא םגו .ותרובע תרמשמ לע רוקשל
 םּשלו םידוהיה תורָח תא קושעל םהל חינה אל , (826 ו"רת א'ד תנשב) וירָאּפ
 וטקש : אלו . ותנ אל ויערמו ָאלֶאמָא ךא . םשפנ הָתְוִא רשאכ לזרב לע םהילע
 ופיקה לע .םהירבד :קיזחהל תדה יאישנו םינהכה ישאר תא וררועיו וריעיו
 . םינושארה םימיבכ סעינכהלו תורָחה יטפשמ תא םירוהיהמ תחקל וצְרְמהְלּו
 לע .לער .תורורמו הזע המָח .םה םיאלמ , אלָאמַא .בתכ רשא הנטשה ירפס
 םינבו םיערמ ערז , ןוע רבכ םע ינפל םנתיו הרס םהילע רבד יכ ,םידוהיה
 וירפסו וירבד ובָש איהה תעב יכ ףא הנהו . יה יזיגרמו לֶא יִמּועז , םיתיחשמ
 םיאישנה ןיב טשפתיו םינהכה ידי לע אוהה לערה השָּפ טעמ טעמ ךא , םקיר
 ודקפֶה רשא תונידמה תא .רסיקה תאמ םיביצנה וערק רשאכו .. םעה ןומהו
 תואלת םידוהיה תאואצמ זא ,םשפנ תֶוָא לככ םירצמ-ילב תטלש וטלשיו ,ןהילע
 , יה יִמְש תחתמ םדימשהל ףאב םתוא ופדר םינהכה יכ , תומוצע תוערו תוארונ
 .םהינפ לעמ רסיקה .תארי רּוסב עירפמ ןיאב םהב ורמעתה םיצירעה םיאישנהו
 שאר .ןהכ לכ יכ רע םירוהיה לע םפא תמחו םינהכה .תמקנ הרבג הכ הנהו
 םהספ גתב ןומהה תובלב האנש תבהלש תיצה םרעיצעב ריעב היה רשא
 ולפנתה הנשב הנש יִרַמְג , םתנומאו םתד תמקנו םחישמ תמקנ םידוהיב םקְנָהְל
 רבג , ותיבו שיא וקשעו םועצפיו םוכיו םב םינבא ּורָיַו םידוהיה לע םירצונה זא
 תַרָע שאר אבי לודגה םגה םויב יכ קחל ריעה ירש ּומָש עזולוט ריעב . ושוכרו
 לכ רגנ הפרחב והעיבשהל יִחָל תָּבַמ ול ןתי רשהו םתלפת תיב חתפ דע םידוהיה
 יכ ריעה רש ינפ תא תֶתא םעפ הלח אגוה ומשו רתא ירצונ ןהכו . םירצונה לַהְק
 ןהכה הָּכֶה זא ינמו , רשה ול רתַעָיַו , ידוהיל איהה יִחָל תַּבַמ תתל ותוא ןתי
 הָנִמַה לפנ תחא הכמב יכ רע יחלה לע םידוהיה להק שאר תא םעפ לכב
 .תא "ולקוו , הזה חצר השעממ םירשה ושוב תובר םינש ירחא ,-- הצרא תַמ
 . יִהָל תובמ תחת . סמ םהילע ומישיו םירוהיה לעמ םדי

 כ יכ , וצלפתה הירומעו אפוהייא שערתו הזגר םהה םימיב 8 3.

 ורעתשה ןמית יתאפמ . המחלמ יערויו שָפנ .ירמ , םיצירע םיוג הוזיגרה םירָבע
 יו ןופְצִמּו , םיווַאלפה הושיערה םרק יספאמ ,םיארפה םי אי ברע ה הילע
 םיקנארפה לע .ותיניו רתי םלכ ּורְבָח ןכ ירחאו ,םיזעה םינָאמרָאנה הילע ולפנתה

 וללשיו



 6% 0 -. יו

 = םעפב םג יכ ספא . הנושארבכ ותוכלמ דוה לא רסיקה תא בָשָיַו , ודיב וצפח
 .תא םעפה דוע קלָח ,ונב ןיפיפ תומ ירחא יכ ; ותולשל הכרא התיה אל תאוה

 רחא םכש םהל ןתנ , וינב לראקו רַאהטָאל ןוצר תא תואלמלו , וינבל ותכלממ <
 םֶתָלִיַו וברח קריו גיוודול ףא וב רחיו , (יזנכשא םשב ארקנה) ונב גיוודול לע | =

 בל רבשנ זא . ועגנ םיטדב םימרו ץרפ ינפ לע ץרפ תפרצב  בֶרַיַו , והיבאב
 תא הזגרו בצעב לַכִיַו אסכ תאו ולכיה תא בוזעיו ןורבש הנשמ דיסהה רפיקה
 םיחאה ומחלנ זאו / םייהלעגניא רי לע ןייהר יִיאַמ םייאה דחא לע וימי תוחפמ
 לכב ורהנ םיחרזאה ימר ירהנ 0 תודוא לע ויחאב שיא רסיקה ינב
 , תוהלב ןמ ומת ופס תונידע תונירמ , הָמָשל ויה דמח ירע , תפרצ ץרא יספא
 םיעשפנה םיחאה תמשאב ץראב וללוחתה דשא תוארונה תוערה לכל 'ץק ןיאו
 םיפוצר + םימי השלש ומחלנ רשא הנורחאה המחלמה ירחא ."םהה םיצירעהו
 לבל ןעקנַארפה יליצאו םיתרפאה וצעונ אידנוגרוב תנידמב לענעטנַאפ לצא
 םתרמח ץרא תא ךופהל דוע םהל ורזעי לבלו םהה םיהאהל ליח ישנא דוע ונתי
 אל רשא דרומב םירגָמה םימכ םיחרזאה םהיחא ימד תא ךופשלו םלוע רבקל
 םיקנַארפה תכלממ תא וקלחיו , המחלמ דוע תושעמ םיחאה ולדח זא . ּופְסֶאי
 הלפנ איהה הקלחמב . ןוררעוו תקלחמ םשב תעדונה הקלהמה איה , םהיניב
 . ירסיקי םשב םג רוע רבו , רַאהטֶָאלל ןעגנירהטָאלו אידנוגרוב ,אילטיא
 יזנכשאה גיוודול לרוגבו + ַהָרְקַה לראקל הלפנ (תפרצ איה) תיברעמה איקנארפ

 יפ לעו .ץניאמו םמראוו , רעייפש םג , ןייהר רַהְנל ןימימ רשא תוצראה לכ ולפנ

 .הזה םויה דע תוכלממ יתשל ּוצָחִיַו םיתפרצהמ םיזנכשאה ודרפנ איהה הקלחמה
 םידוהיה תחלצה םג ומַע התָמ , דיסחה גיוודול רסיקה תומב ₪4 4%

 ךופהנו , םידוחיה תא אָנָש אל ַחָרְקַה לרַאק םג יכ תמא ןה , .רפרצב םתורָחו
 לארשי םעל הבהאה תא סג הרובכה ומָא תידוהימ דוע שָרָי הארנה יפל יכ אוה

 ומשו ידוהי שיא היה אפור יכ ונעדי רשאכ , ךלמו םיהלאל םינומא רמושה
 היה תפרצב הכולמה אסכ לע בשי רשא תעמו , הבר הבחא והבהאיו והיקדצ
 ץפח ילכ היה רשאו דאמ וב קבֶר רשא הדוהי ומשו דהא ידוהי דוע ורצהב
 טפשמ יפלו . ףןמאנה ידבעי םשב ול ארק רשא דע הנידמה תוכילהב והשעמל
 דב םירצונה 5 תויכזה יוושו תורחה יטפשמ וימיב םג םידוהיל ויה הכולמה
 . םתוהו םתער וצפהיו האנש תילכת םתוא ואנש םינהכה ישאר ךא . רבב
 ררוצ דראבָאגַא רימלת ןָאיל ריעמ ָאלָאמַא ןומגהה היה םלַכמ לודנה אנושה
 , לארשי ערז לבל הזע האנש ודמלמו ורוממ לחָנ אוה , ומוקמ אלממו םידוהיה
 םליפהלו םפדרלו םפדהל המבו ךיא תולובחתהו תוצעה תא ונממ שרי םג
 תולילגב תדה אישנ רַאמקניה ןומנהה הולנ וילאו .ומיקי לב תורומהמו תואושמל
 תלילגב (ףאשיבצרע) שארה ןהכ ףלאדור םג" , לראק רפיקה רידיו  םמייהר

 דחי ודסונ םהה םינהכה לכו ., םידוהיה יאנוש םיבר םינהכ דועו / םעגרוב =
 ַחּכ תא לידגהלו  רסיקה תֶלכְי תא ןיטקהל םחיתונופצ לע וצעיתיו רוסוקיתמיו

 םינהכה



 "| תנומאה זעַו רוסחה רפיקה יכ םבל לע הלע אלו , הישודק לכו םתר ירפס יפ לע
 -יכ ! האורב ּוגָש םה .ךא -- תדה ינדא לע  םירסוימה םהירבד לא העשי אל
 = .תיחה חור איה האנקהו האנשה חור קר יכ תוארל ביִטיַה רשיהו דיסחה רפיקה
 םידוהיה לע קתע איצוהל םהיפמ האצי המקנה תמשנו ,םהירבד ינפא לכב
 םיבידנ תוכהלו םיקירצ עישרהל םהל -עמש אלו הבא אלו , עשפ לכמ םיפחה
 רסיקהב 830 צ'קת א'ר תנשב תומקנ השע רדרַאבָאגַא ןומגהה ךא . שי לע
 רשא םירשוקהו ה רי ןתנ הנשה תפוקתל יכ ,  הזה רבדה ללגב ותיבו
 'נב לא חפסנ םג .. םידוהיה יבהוא ךלמה ירש לעו תירסיקה -תידוהי לע ורשק
 רסיקה בושב םנמא . ותוכלמ אסכמ :והודירויו םהיבאב רי ּומיִרַה רשא רסיקה
 , הלודגה ותנוהכו ותדוקפמ -רראבָאגא תא שרג :/ הלהתבכ ותוכלמ  דוה לא

 רסיקה .חלס ןכ ירְחא . םידודנ ייה םש יחיו אילטיאל תפרצמ חרב ררָאבָאָגאז =
 םידוהיה .לע קהע רוע איצוה אל זא ינמו , 1נָּב לע והבישיו ורסח לדגכ ונועל
 ,ווייח ימי לכ .םידוהיל רסה השע ריסחה רסיקהו . ןואָשמב ותאנש תא סכיו
 ידוהי שיאב תַעְגְל ירצונ לכ ריזי לבל דיה : תקזחב וצו , הרתסל םהילע יהיו
 יִכ ףאי : רמאל , קירצ םדאב לשומל תואיכ קרצ ירבְד םַע לבק רבריו ', הערל
 רומשלו םירצונה לע קר תינשהל הבוחה ילע (תילאטאקה תד) יתד יטפשמ יפל
 . םתַה םיטפשמה ינועירפי אל .תאז לכב ,ער לכ םהילא הנָאי לבל םתוא קר
 םא ףא .ילצב םיסוחה םינמאנה ידַבָע רתיל םנ רֶשי יקחו קרצ יטפשמ תושעמ
 ועשי לכ סֶבּוטְו וירבע םולש רשא הזכ קירצ לשומל הנחו .ייתרמ הנוש םתד
 תושעל לידגה יכ , ילודגה גיוורול* דובכה םש קרצב הואנ , םייחב וצפח לכו
 תושעל.קר היה םצפח לכו םעשי לכ רשא הזה םשב םירדאנה םיכלמה רתימ
 הדלותה ותוא חרמע אל תאז לכב ךא , סהידבע לע תובר תוער ואיביו תוטחלמ
 ,והוכיהדה החונמ ,והופידרה ,והורתכ תוערו תובר תורצ סג , הזה דככנה םשב
 .םירבדה תצורמב רפָסנ רשאכ :, יח לבל דעומ תיב לא לבָא דריו

 ונרועב ותכלממ תא קיו רהָוֶהְל עדי אל חזה םימתה רסיקה 5% 1.
 תאזבו : ניוודולו ןיפיפ- ,רַא הטל םה אלה , וינב תשלשל םימולע מכ אָלַמ
 יב ;. תומוצע .תומחלמו- תומוהמ ותכלממ לעו ו תעוּו תואלת ושפנ לע איבה
 ;.םהה וינב תלחנ לבִחִמ תונידמו תופנ ערק :/ איהה .הקלחמה תא ותושע ירחא
 , הינשה .ותשא :תידּוהי ול הדלי רשא יעיברה ונּב (חרקה) לראקל ןתוא ןתיו
 = = םרעתמ םברח ופלשיו 883- נ"צקת א"ד תנשב םילודגה וינב תשלש וילע ופצקיו
 .:,ודָּב , םר ילהנ ירהנ ךפשו המחלמ רבכ ירהאו . הפונת תמחלמ וילע ושיהקיו
 .,םהיניעב בוטכ וב תושעל וינב ידי לא והוריגסיו הזה דיפתה םכלמב ליחה ישנא
 פג. ,טישפה וילעמ ודובכו ודּוהְו ,ושאר תרטע ריפה רוכבה ונב רַאהַטַאְלו
 :טלקמה יתב רחאב רָנסמ לע .ּוריִנְסַה ןכ ירחאו  ,וייה רְהסַה  תיכב תימצה
 תא. איצוהל ץמאתיו הערה לע םַנ ונב גיוודול ךא .וייח יטי לכ םש תֶבָשְל
 חילצה שפנ תעיניו בר למע ירהאו  ,ותוכלמ אסב לא-ובישהלו רָגְמַמַמ ויבא

 וצפח



 = תא םעמשכ יב ."ותמקנו ותער רעב רוצעלו -ןומגהה תצע תא רפהל וקזחתיו
 תולשל רסיקה ינפ תא ולח,םידוהיה לע ץעי רשא הערה ותצע תאו ןומגהה יללעמ
 , הערל םידוהיב עוגנל שונא זועי לבל ותעבטב םיטותחו ומשב םיבותכ םירפס

 רעיו ןומגהה לא דחא רפס חלש ריסחה רסיקהו . ןָאילב רשא םירוהיב םג המו <
 ו שנעו שנע יב ., תולהקמב םירוהיה לע הרסו קשע רּבַר רוע ףיסוי לבל וב
 הסחמ תויהל והוציו .(898 ח"פקת א'ר ךרעב) ןָאיל תלילג ביִצנ לא חלש דחא רפסו
 , וילא הלָש רשא רפסה ירבד-לא ובל תש אל ןומגהה ךא :. םידוהיה לע ןגמו
 אב זא ..הזכ בתכמ אָצָי םירצונה ריִסַח רפיקה תאמ יכ ןכתי אל יכ ורמָאב
 הכתנ ךלמה תמח יכ ול דגיו וילא (רעטסיימנערוי) םירוהיה רש רראהרעבע
 השקיו ובל םֶש אל תאול םג ךא , ותוצמ תא רבוע אוה רשא לע וילע שאכ
 'םידבכנ םורש ינש וילא הלשיו רסיקה ףא וב רחיו =, הרס ףסויו ופרע תא
 .לחחי אל םא השק ןומגהה תא שונעל הכ םהירי תא אלמיו (ךירדירפו קיררעג)
 דרָאבָאגאהיה אל , ןָאילב םהה םירשה אובב םלוא , ותוצמ תא רובעמו דורממ
 ,ורופ ישנאמ םידחא םינהכ ךא ,םירשה ריב ךלמה תדוקפ תא עמש אלו ,ותיבב
 אלו םידוהיה לע הער ורבד אל םירצונה ןומה םגו , אבההל וחרביו דאמ ודרח
 ליעמכ םעיו ורמכ תוזע שבל ,םירוהיה ררוצ רראבָאנאדֶמֶהְו ,ןומגהה ירחא וטנ
 םהינפ תא לחי תובלכב הנושאר םיבשויה םינומגהה ישאר לא ןפיו , םקנ
 לזרב ריק תושעל וב ץיאהלו , םידוהיה תא ותבהאב ותתוע רסיקהל  חיכוהל
 לא הלש רשא םהה הנטש ירפס . םדק ימיבכ םירצונה ןיבו םידוהיה ןיב
 לפס יב , םירוהיה לע .האנש ירבדו לער תורורמ םה םיאלמ / םינומגהה

 םיערה םיטפשה לכ .רשא יה יִמּועְזו לא יִזיִנְרִמ ינפל םנתיו םירקש םהילע <
 לָּומ איה הלקנ הרומעו םודס תכָפהמ סנו , טלעפכ .םהל םלשל םה די ירצק <

 רחי ופסאתיו , .אוהה ןישלמה ירבד תא וקירצה תרה יאישנו , םֶנָע דָבּב
 תא תוטהלו ןורְּבַש הנשמ םירוהיה תא רָּבַשְל ושעי הכיא וצעיתיו ןָאיל ריעב =

 הלגמ רסיקהל וחלש 899 ט'פקת תנשבו , םיארונ םיטפש םהב תושעל רסיקה בל
 לע דאמ הזע הנטשו םיער םירבד האלמ איהו , הירבע ינשמ הבותכ הפ
 םתמח םימכ וכפש רסיקה רצחב םיבשויה םירשה םהיבהוא לע סג , םידוהיה |
 םירבד תולילע רתי  ןיב . םחישמ תובקע םיפרחמו תרה רוא ידרומל םונתיו <
 םילפוטו ה תא םימישגמ םה יכ םתוא ועישרה , םידוהיה .לע וסימעה רשא =

 , וירבאו וירוצי לכל בצק ונתי , ותמוק םּור ודמי םג ,  ףוגה תומרו םלצ וילע
 דוע ויה הרותה תותוא יכ ונימאי ,  ומָּפַש תא ושעיו ונקז :תּואָּפ רפסמ ונמי
 םימש םג , ונצרא לבת תלוז תובר תוצרא שי יכ ,  ץראו םימש תאירב ינפל

 אוש .ילבה ילבחב וכשמי הרותה ירבד תא , םיבר םנהיגו לואשו םיעיקהו <
 ירפסב םינופס םהה םיבזכהו .םילבהה יכ וטילחיו תורז תונומאו והת ילשמו
 הרותה ירפסב םישדח םיפודגו תופרה , םירקש תולתל ופיסוי םוי םויו , שדקה <

 תורמסמב תילאטאקה תדה יאישנ וקזה םהה הנטשה ירבד הא . -- םיאיבנהו
 לע
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 .רסיקה זו דיקפה רשא .םדיקפ רראהרעבע לא םירוהיה ּונָפ וא ,וירבד לכ לא
 רואל םנירו םטפשמ איצוהל רהמ אוהו , הער םהילא הנָאת לבל םתוא רומשל
 תא רסיקה וב חלשי , הינודא לא החפשה תא רינסי אל םא כ ןומגההב רעוו
 "ןיבו דרַאבָאגַא ןיב ןודמה תישאר התיה תאז . ןכ תושעל וחציומיו ופא ןורח
 "תובר תוער םידוהיה לע וצרפ ולגרלו תובר םינש ךשמנ אוהה ןודמהו ,םידוהיה
 לודנ רעסו , וירשו רסיקה תאמ ול ןיא עמוש יכ ררָאבָאגַא תוארכ . -- תורצו
 םיאנקמו רסיקה לא םיבורקה םינחכה ירש לא הרעל הנפ , ושאר לע ללוחתמ
 סינער ט'ס ןהכ ןיאּודליהו ייפרָאק ןהכ ₪לַאוו םה אלה , םתרל הלודג האנק
 תירסיקה תידוהי תא םיאנוש םה יכ ערי יכ , (רעלצנאקצרע) רסיקה :ריִכזמו
 ץאיו , םידוהיה תא םיבהואו תוכלמב הנושאר םיבשויה םירשה הידירי תאו
 . םתורה תא םידוהיה ידימ תחכל םצפחל רסיקה בל תא תוטהל ראמ םהב
 שאבו ,הנומאה תרדאב שפחתה , הזה רבדה תודא םהילא חלש רשא ובתכמב
 ינפל םנתיו , תבהלש יפשרו שיבגלא ינבא םידוהיה לע ריטמה ותדל ותאנק
 םהילע אישיו , תירצונה תד רוא תא םיכישחמו אוש ילבה םירמושה לעילב ינב

 תדב םיקיזחמה לכ תא םיצאנמו םיללקמו םיפרחמו םה םיאנוש יכ המשא ןיָע
 ' אצי דיסחה רסיקה תאמ םא םהיפ תא לאוש אוה ןכ לעו , הקקוחמ תאו איהה
 אל ובל יכ , וחישמ תובקע םיפרחמה תא רֶשֶאְלּו ותד יאנוש תא חילצהל רבדה
 םש תא ץֶאָנִלּו תדה דובכ יניע תורְמְל הזכ רבד .השעי אוה יכ ןימאהל והנתי
 דיסחה רפיקה תאמ תאוה הגנשה האצי םא םלוא ,הקקוחמו תירצונה תד ריבא
 םירזהו םיאגה םידוהיה תא ליפשהלו ותגנש תא ןקתל וינפ תא ולחי יזא ,הזה

 תדה ישפות םה יכ ןעי , םהילא עמשי רפיקה יכ חוטבו ןוכנ ובלו , הנושארבכ
 בתכ הלאכ םיבר דועו הלאה םירבדכ . תירצונה היסנבה תוכילה לָכב .ויצעויו
 תאו ובתכמ תא ושיגיו ותלֶאש תא ואלמיו ורהמ םהו , םהה םינהכה ירש לא
 ,ויצעויו וירש תא ףוסאל הוצ רפיקהו ,רפיקה םכ ינפל ויתפש תובירו ויתומצע
 אובכ ךא . קירצה ימ וחיכוי םהו , םהינפל וטפשמ ירבר תא ךורעי דרָאבָאגָאו
 יכ דע לודג ףצכו הזע המָח אלמנ , םהה םיטפושהו םירשה ינפל דראבאגא
 :ינפל אבוה יכ ירזוא , ותפש תא שיא עמש אל יכ רע םוהיו קהניו ונושל הנעלנ
 יכ דע םימעזנםינפב וב טביו ןורֶתְו סַעָּכ ןִע וילע קירבה רסיקה ךא ., רפיקה
 < ץופהיו ששואתה רשאכו , ויפמ הגֶה איצוהל לוכי אלו וינפמ רראבאגא להבנ

 הלודג הכובמב םינפ תשבב . ולכיהמ עגרכ תאצל רפיקה והוצ , הפ תוצפל
 = ףסויו ובבל תא ץמאיו קזח הרהמ רע ךא ,ומוקמ לא הזה םידוהיה ררוצ בש
 ופאב םתוא ףודררלו ותרבע םע םידוהיה לע הנטשו  תורורמ דוע  בותבל
 תמקנהו האנשה שא תציו הרס םהילע רבד תולפתה יתבב םג ,ותאנקו ותמחבו
 וא הפקשנ הלודג הער . המרח דע םפדרלו םפרהלו םתוא רורצל םירצונה תובלב
 םירצונה םע ןומה זא ותפנ אל םא עדוי ימו,הזה ררוצה רצה תרבָעב םידוהיה לע
 רפב םידוהיה יבהוא ךלמה ירש ודמע ילול .ברחב םהילע לפנתהלו ללוגתהל

 וקזחתיו
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 ,-- וכלה שודק םוקממו םהה םייחה םימה םיאצוי שדקמה ןמ יב , םהיע
 יפכ שדקה ירפס ירואב תא .דומלל ּושוב אל םירצונה ינהכמ םילודג םינהב
 םימי .,.םיאיבנהו השמ תרות תוכילהב םהיפמ בוט חקל תחקלו םידוהיה
 ואר אל םהוטכו , הזה דיסחה רפיקה .ימי לכ םידוהיל ויה .בהז יִרְתְו םירשֶאמ
 , תוצראה רתיב םג .אפורייאב םהיניעב

 ומק םֶהיאְנָשַמּו , םהיררוצ ובר , םעָל לארשי תויה םוימ םנמא ₪4 0.
 םהיביוא ּומָה דיסחה .גיוודול רסיקה ימיב םגו ,םתימצהלו יוגמ םריחכהל םהילע
 תדה תאנק םיאנקמה ;, רפעל דע םליפשהלו םאכדל .תומזמ םהילע וסמחו

 ץראה םע םג הכולמה ירשו תירסיקהו רפיקה יכ םתוארב .םב ואנק תילָאטַאקה
 םתר רה םַעּוי ןפ רבדב הגאדמ ושעגתיו ןש וקרחיו , םתוא םידבכמו םיבהוא
 תאנק םא יכ ,:םתלכא םתד תאנק אל םנמא . ּורָצָי םימיב םידוהיה תד ינפמ
 .השק האנש הרילוה תומכ הזעה איהה האנקהו ., םרשא בורו םידוהיה תחלצה
 םצפָחל רסיקה בל תוטהל דימת וצמאתה רשא םיאנקה םינהכה םג . לואשמ
 , הלחתבמ םידוהיה תא אונָש .דוע ופיפוה , ובבל תויבשמ לע םֶרָטַשַמ םושל
 יבהוא הכולמה ירש לעו. תירסוקה .לע דוחיבו רסיקה לע םב הרעב םתמחו
 םתויהב ךא ., סהילגר תחת םידוהיה תא אָּכְרל םצפֶה תא םהמ םענִמ לע םירוהיה
 / םידוהיה :יבהוא .הכולמה ירשו תירסיקהו רסיקהב תומקנ תושעל רי ירצק
 הוסמל םהל התיה תדה תאנקו , םמרֶה םע.םידוהיה לע םתֶמקנו םתמח לכ ּוריִעָה
 תילאטאקה תדה שאר איִשְנ טרעבָאגַא ןומגהה היהםְהה םימיבו .--םיניע תוסבז
 תא אנש אוהו , והושדקיו ישודקי םש וילע ולפט םיפנחה וינהכו , ןָאיל ריעב
 בל רהמנ שיא היה אוה ,םתיחשהל םהילע ויתובשהמ לכו האנש תילכת םידוהיה
 וַצְלְּפָתְו ובל תורירשו , שטֶלמ רעתכ ונושלו םעַז ואלמ ויתפש , םימכ זחפו
 ידי .קזחל , תלכשמהו הנידעה .תירפיקה תידוהי לע המשא ןוָע .איָשָהְל והאישה
 ידי תא םג המו , רסיקה ינב ידי תא תואלמלו , רסיקב םיעשופהו םידרומה

 יב םילשומה ורמאי .ןכ לע , תואושמל וחידהלו םהיבאב די. םירהל , רָאהַמַאל

 גיוודול"ד ו ד ךלמב דורמל רַאהְטַאל" ו ל ש ב א ל ץעָי טרעבָאנַאדל פתי הא

 רורדה יטפשמ .תא םידוהיהמ דודשל וינתמ זועב רגה הזה זעה ןומגהה , והיבא
 הגרדמה לָפש דע תינש םליפשהלו , ויצעויו רפיקה םעטמ םהל רשא -
 הזה ררוצהל די ןתנ ןטק הרקמו , םיגניווארעמה תיב יבלמ.ימיב םינפל ויה .

 "א"ד ךרעב) ןָאיל ריעב רישע ירוהי שיא תחפש :םירוהיה לע ותאנק תמח ריעה
 תד תרוסמב האיבהל טרעבָאנַא ןומגהה לא אובתו וינפמ התרב (7 ו'פקת
 תושעל ןומגהה רַחֶא אלוןהינודא ידוהיה די תחתמ ישפחל אצת רובעבל םירצונה
 עריו ,.ותוכלמ ץרא לכב תאזּכ .יהת לבל הוצ.רשא רפיקהיפ תורמל הזה רבב

 חָלְְי לורג רברבו ןומגהה לחה הזכ ןטק רבדביכ ועדי יכ ,םורוהיה יניעב רבדה
 שרָר ו רסיקה תדוקפ לע .ןעשנ ,, החפשה ןּודָאו .. -- םתורח לכ םהמ דורשל
 תונָּפ ילכמ ותיבמ והשרגיו וב לתֶה .אוה ךא , ןומגהה ריס ותחפש תא שָרָד

 לא



 שפתו םתורח יטפשמ תא וקשעי - םהיביוא 0 םתוא -- םידוהיה לע

 ₪ 0 1008007ש0]גמ) םשב הנְבִי אוהה רשה . ךלמה םעטמ .םהל רשא

 | לכב ַחּורָה ויה םירוהיה רשא רבל רוחסמה ללגב אל םנמא . (רעטסיימנעדוי)
 םג םא יכ , וייח ימי לכ םָאָשְנִיו םֶלָשַנִיַו רובכב םנרק תא גיוודול םיִרָה ,וינפוא

 \ תשא תידוהו . השמ רוב יה יפ לע ינוסמ ולבק רשא הרוהטה םתרות ל
 | , הילא הזעה ותבהאב ובבל ישרומ לע ,תלשומה , הינשה הזה ריסתה רפיק
 , בלה תמכחו ןיעה תַפי .תאזה תירסיקה . םֶרְּבַּתְַו םידוהיה תא ראמ --
 | תָּבֶד הילע ואיצוה היָאְנַשְמּו ,הנירעה השפנ תולָגְס לַע ואלפתה הירבַכִמ רשא
 תאו הרותה ישפות תא , םישודקה וניאיבנו וניתובא תא דאמ הרבָּכ ,םיכודגו

 = םּונַאבְאהר םכחה ., םינושארה תורודב ונל ויה רשא שדק ישנאו חורה ישנא לב
 ושיגהב םא יב היניעב ןח אוצמל תרחא ךרד אצמ אל , ָארלופ ןַהּכ סּוריימ
 יתשל התוא 1תושהבו תידוהי תלגמו רתסא תלגמ רבָד לע וירי לעפ תא הדובכל
 ררַאהנרעב רשה םג . לארשיב הלודג העושת ושע רשא ןהה כ םישנה
 םידוהיל רפח הטה , תפרצב הכולמה תוכילה לכ קשי ויפ לע רשא הדידי
 קהצי םהרבא ינינ םה רשא ללגב םתוא רבכ הומכו , תאזה הרואנה תירסיקהב
 הנושאר םיבשויה םיבר םירש דוע םג-, קרצהו תמאה יאיבנ יאצאצו בקעיו
 אר םיליכשמ םירצונ , תאזכ בשח רסיקה םגו , טפשמל תאַז ובשח , תוכלמב
 2 ירפס לעו , םיזרה םָכָח ינורדנסכלאה הידירי ירפפ לע םדקשב שרח רוא
 , רסיקה ינפ יאורמ םיבר םיתרפא . לודגה  ריכזמהו .חישמה ןהכה והיתתמ ן
 םיאיבנה ירפסו השמ תרות תא ראמ ּוריקוה , תוליכשמו  תודבכנ תורָש םגו
 היה הזה רברה ללגבו .םדעב ללפתהלו םתוא ךרבל םידוהיה תא ושקביו
 . עשיו םייח ואר וירשו וינפ רואבו , רפיקה רצחב םיִכְלְהַמּו לגר ךרדמ םידוהיל

 ןיאב בבל בוטבו החמשב םתרות תרמשמ' תא םירוהיה ורמש םהה הבוט ימיב
 ערהל םֶחכ ודבא םילָאטָאקה םינהכהו וםיבוט ויהיו םחל ועבשיו ,םרננ הפ הצופ
 תּוא לככ םידוהיה םהל ּונָּב תולּפִת יתבו תויסנכ יתב ., הלחתבכ םתונעלּו םהל
 ,רש ינזאב םתדו םתרות לע תובוט רברל ולכי .וירשו רסיקה םעטמו , םשפב
 . ךרּב ערז , םה םישודקה תובאה יאצאצ יכי הדעו להק ךותב ריגהלו ,םירצונה
 . ינבמ םימֶלש ןבו םיבר , יפדקה יַמַע לכמ הלנפ םַעְו םיאיבנה עזנמ רשה , ה
 "פֶאְל הלפתו הָגְר ואשנ רתי םֶּתַאְו , םידוהיה תולפת יתב ּורקַבָיו ואב םירצונה

 | .ובשייו , םהיתויסנכ יתבב םירוהיה ושרד רשא תושררה לא םבבל וטה םג , יִה
 'תלָנס יקמע לא םהה םינשררה זא וליכשה אל הארנה יפל יכ ףאו , םהיניעב
 תובלב שֶרש םהירבד וכה תאז לכב , היתויבשמ ירדהב ורדה אלו ונתרות

 םהיעמוש
 ורסא םג , םה םיקידצ יכ אוה תוא , ווכי אל םאו , ןבא ןכותמ םירז הלו םיחתור םימב םהיתעורז
 < םימשא אל יכ אוה תוא , הלוצמב ןבאכ וללצ סאו , רחגה תלוצמ לא םתוא וכילשיו םהירי תא
 : . (עבארפ רעסאוו) םימה ןהבמ םשב ארקג הזו ,םצ

---- -- 



 | ה 174 - 8

 אלמ ידוהיהו , (קיטילָאפ) םינירמ םינינעב םיִדיִנִנ ירבד ומע רבדלו וילא חלש
 רוחסמה ללגב קר אל םנמא . ךלמה בבל תחמשל תערו לכשהב ותוכָאְלִמ ת
 / םידוהיה תא הזה לודגה ךלמה בהא , רובכב נר תא םידוהיה מירה רשו
 ,הכשחב םיקנארפה וכלהתה איהה תעב יכ ,םתנובתו םתמכח ללנב'םנ םא יי
 (לעדַא) םיתרפאהו (רעטטיר) םיריבאה תדע םג , םהילע הגנ אל המכחה רואו

 םינהכה םגו , םהיכשחמ תא .ריִאָה אל הלָּכשהה רהז ביִבְטּו הניב ילב ינב ויח
 ואצמנ םיללמואה םידוחיה ןיב קרו , ועדי אל תונובת ךרדו תעדמ םירעבנ ויה
 ןּוזַחו םתרות רוא יכ , םינובנו םימכח , םיליכשמ םישנא (רורו רוד לכבכ) זא

 ליכשמהו רובנה ךלמה םתוא בהא ןכ לעו ., םבבלב המכח ואיבה םהיאיבנ
 , .בר םולש םהל םשיו דפח םהילא הטנ . |

 . תוכלממ יתשל .התצחנ םיקנארפה  תכלממ >

 עגה תסוז10 ה16807 200288081 - 1

 ריסתה גיוורול = . םידוהיהו (עממָארפ . רעד) דיסחה גיוודול 8 339. = =
 רית--ר"עקת א" . ןתוכלמ אסכ לע נב גיוודול בשי ,  לודגה לרַאְק תומ ירחא

 81%--94. = כבר םג.,.קדצ ףדורו רסח בהוא , רשיו םת שיא היה גיוורול
 , ונממ תרה ישפות םינהכה ולאש רשא לכו , ושפנ לכבו ובבל לכב ותנומאַּב
 ינומא ימלשמ היה יכ ףא םנמא , יריסחי םשב והונכ ןכ לעו . םהמ לַצֶא ל

 םידוהיה .תא ראמ בהָא תאז לכב ., זע לכב התאנק תא אָנְקִמּו תירצונה
 / הערל םהב עוגנל טילשו בר לבל ןתנ אל , וייח ימי לכ םהמע ביטיהל הבי

 םינהכה ישאר םהילע כו , םקשעל (ןָארַאב) הוצמּו דיִגְנ לכל חינה
 שפה םהל ןתנ םג , םקנ תובשחמ םהילע וסמחי לבלו םהל ּועַרַי לבל םינומגהו
 םישנא םתכאלמ יתבב ףוסאל,עירפמ לכ ילב הלודגה וצרא יבחר לכ תא רוחסל
 םרא שפנב םירהוס תויהל , הכאלמ .לכ תושעלו הדובע דובעל .םירצונ
 םרכמלו ץראל ץוחמ (ענעגייאבייל) םלוע יהבע םהל תונקלו (רעלדנָאהעפאלקש

 תבשה תרחמל ּףֶשָה , םידוהיה תותבש ימיב ויה רשא קּושַה ימי תא . תפרצב|
 טפשממ םידוהיה תא רַטּפ ,םהידי ןינקו רוחסמב הולשל םידוהיה ולכוי רובעבל

 םדי תא ריָּה .(* םימהו שאה ןַחְבְמַמּו (עפַארטשלעסייג) םילבוח לקמו םיט
 ירשו םיסכומ תויהלו עָגַפַמְו ןטש לב ולב די חַלשָמְּ השעמה תשרח לכב זוח
 םירבדב םירצונה .לע םידוהיל ןורתי ןתנ םירצונה םינהכה יניע תורָמלו ,םי

----- ₪ 
 םינושארה םינאמרעגה ימיב . (עבארפ רעסאוו דנזא רעייפ) םימהו שאה ןחבמ (* :
 שיאה : הלאה םירבדה יפ לע עשרל - ןיב ןיחבהל םישפושה ועגתשה םיניבה ימיב 2

 1 ה ץורזול ךוא וע 3 אל םיטפושהו , יהאשחו עשפו ןוע לע טפשמל ואבוה רשא דשאה
 וא םירעוב שא ילחג לע תופחי םהילגרְב תכלל וא ,.טהול לזרב םהיריב תאשל סהילע
 יכ אוה תוא , הגיוכת אל םהילגרו םהיִדי םאו , שאב םירעובמ (ןעראשגולפפ) םיהא ה
 תא לובטל םימשאה תא ווצ וא . (עבארפ רעייפ) שאה ןחבמ םשב ארקנ הזו , עשפמ םה



 .וכפהְנ ויפ לע. המחאה תדובע תא לידגה אוה , קָשוע אבו ןויבא ינבל
 רפכ יתב םיקה אוה . רמח ןגל הָבְרֶעַ ןֶרעָל רֶּברַמ , עַרָז תורשל תוממוש
 | לע בישוה הלכשהה תאו ,  תעדו המכח םירוענה ינב תא דַמָלְל ותכלממ
 רשא המכתה ירפס תא בותכל םיריהמ םירפוס ירי תא אלמ אוה . דובכה ימורמ
 רובעבל .תונידמה ירע לכב םציפהל וָצַיַו .,םדק ימיב םיאמורה ימכח וגהו ורה
 רודה ימכח לע דקפ םג  ,המבחה תותלד לע םידקושה םישנאה יריב ואצְמּי
 ,םינושארה םימיכ םהירובג דובכל ּורָש רשא םינאמרעגה יריש תא הָּפְסַאל ףוסאל
 , םמע ינבל ביטיהל ליכשהל םהל בר םדי רשא םימכחהל ביִטיִהְל הברה אוה
 ןָשָרַמ םָוַרַיַו ורצואמ בהז יד םהל ליזה םג , הלהתו דובכ םינפח אולמ םהל רָָּ
 ןיִאוקלַאּב ינָאטירבה ןחכה לא וינפ ריִאָה םלָּבמ רתויו ,סקשה וינְדַע לחנמו ותיב
 עדי רשא רלָאוונערָא .רילי = רראהנינע םכחה לאו ., םיעדמה ברו בבלה םַכָח
 לעָּפ תיהצונה ותָדַל םג . (1 םדאה יינב תודלות תא רפסב בותכיו םיִתַעָל הניב
 יתבב רשא הרמזה .ילכ תא ביִטיֶה , םיבר תולפת יתב הנּב / בוט בר השעו
 תרה תא עוטנל םהל רוזעיו (ערֶאנָאיסימ) תרה :יחולש יריב ךמָת ,  תולפתה
 םלטניו תרה ינהכל השע תובר תוחנהו , םילילאב םיללהתמה םיוגה ךותב איהה
 .ּושושמ ירע ויה (8 ןעבאַא ריעו (5 םייהלעגניא ריע . ויח ימי.לכ םאשניו
 .םש |. שָפָנֶהְלּו תובשל המוצעה ותדוכעמ הנָפ רשא תע לכב תֶבָשָל הָוָא ןהְבּ
 'ץֶרָאָה יִליַא לכו ,והורשַאיַו והוללה םינזורו: םיכלמ , םיוגה לכב אצָי ורובכ
 .ףילבה .םג .יכ רע  רבכנה ומש  ץֶרּפ םרקה תוצראב םג / והוממוריו והודבכ
 .רשאבו . ..הכולמ דּוהְו רָאָּפ ול ןתיו תורקי תונתמ ול חלש רישָאַר לַא ןּוראה
 .םיצילמה תויפ לָּכַש לתו ץרא יכלמ לכל ןוילע ךלט ינרקומה רדנפכלא םינפל היה
 .ןוילע לודגה לראק םג היה ןכ ,תוברה ויתואלפנו וע ריִשְל וילא םינופםיררושמהו
  םירפוס,םיאבה תורודב םג ורורב םיצילמהו םיררושמה לבל תויפלתוץרא יבלמ לבל
 -ךלמה יכרד לע לבתב וצופנ תובר תודגהו/ויתורוא לע םיצלמנ םירופס ורפסי םיִבר
 \ ךלמה .ימיב לודג רוא ואר םידוהיה םג . הילילעה ברו לבתה תפומ הזה לודגה
 \ םרהסמו ,םיבוט ויהיו םחל ועבשיו םיחטבמ תונכשמב ובשי ,הזה רואנהו ריבכה
 ...וריראהלו ולידגהל וילע ויניע םָש ךלמה יכ ,  תימורדה איללַאגב דאמ בָחָר
 לא והחלשיו קחצי םשב ערונה ידוהי שיאב רחב ו םירוהיה ימכה תא ותבהאב
 \ רשא .הבושתה לע וכרבל (801 א"סקת א'ד תנשב) דישאר לא ןוראה ףילבה

 "| הלש
4% 

 זהו , תיאמור תפשב לודגה לראק תודלות רפס ונריב ראשנ הזח םכחה ירפסמ (1
 . רשא לראק תודלות עדוי דראהניגע םכחהכ ימ יכ' , חזה םמורמה ךלמה תורלותב םיניעל ונל
 : םירפוס תורע יפלו , וייח ימי לכ וינפל ךומעיו ןטק.רענ דוע ותויחב ולכיה לא ותוא חקל
 | . השאל ותב אממע תא םג ךלמה ול ןתנ םיבר

 :חבו . ןייהר רהנ לע ןעססעה אישג לורגה גאְצרעַהְח תנידמב איה םייהלעגניא (
 .אל התעו , טינארג ירומעו שיש ידומע האמ לע ןעשנ דאמ ראופמ לכיה לוךגה לראק הנב
 4 . םייעו תואושמו תוכרח קר אזחה לכיההמ ראשנ

 0 רעש הכו , ןייחר רהג לע ןעסיירפ ץראב .ןַעְכֶאֶא תנירמב השארה ריע ןעכאא (3
 / ,לודגה לראק) (0 1!ג780 | : הלאה תובת יתש קר םיתורח ותבצמ לעו לודגה לראק



 ץראב תובר תוחפשמו , היבשב וחקל שיא םיפלא תרשעו , ברחב ונרה
 ןעסקאז הדרי האלהו זאמ . ץראב םתיה ונתיו ןעסקַאזב וזחַאְיַו ואב םיקנארפק
 לובסלו תאשל המכש טָּתַו שאר םירהל הפסָי אלו הנרק העדגנ , הטָמ המ
 ינב םיזירפה םג ןכ ושע רשאכ םישקהו םישדחה םהינודא םיקנארפה לע תא
 רוצעל שו רצבמ תא דסי לודגה לראקו , םתלואנ ישנאו םטבש
 םיקנארפה ץראב ולפנתי לבל עבלע .רהנ תמדק םיבשויה םיוואלפה דעב
 . הנושארבכ הזיגרהל

 ןרעייאב איִשָנ אליכַאהט גָאצרעהה רבחתה הלאה םירבדה ירחא 8 7.
 ךולמלו לראק לע תא םתרזעב רָּבַשְל סַנִַו , וצרא תמדק םיבשויה םירָאּפַאה לא
 ברחב אצי לראק ךא (788. ח'מקת א"ד) תנשב ומע ינב לע ושפנ תוָא לכב
 דחאב והרסאיו והשפתיו , הרשב הכרעמב דאמ הלודנ הפנמ ּוהפְיו ותארקל
 ותשא תא םג , וייח ימי לכ םש תֶבְשְל והמירחיו ןייהר לע רשא טלקמה יתבמ
 , וב רוגבל ּהָשיִא תא הָתיִסַה רשא לע םירופאה תיבב רַפָא תיִדְרַאְּבָאגנַאלַה
 0 ןרעייאב םג ההפסנ זא ,  התומ םוי דע רגסמ לע התוא "רוגסל וצו
 םיראפאה םג ופיסוי לבלו.לודגה לראק ינפמ ץרפתהל דוע הזעונ אלו םיקנארפה

 םצרא לובגב םיקזח םירצבמ לראק הנב ,םיקנארפה תא זיגרהל ןרעייאב ירזוע
 זא . ותכלממ ץרא לובגב לגר ףכ ךרדמ םהל ןתנ אלו (ךיירטסע) תיהרזמה
 הרבע רהנמ רשא תוצראה לכב הָדּור יהיו ביבפמ ויביוא לכמ לראקל 'ה חינה

 ואו , עבלעו ָּבִאְר רהנ דע יטנָאלטַאה םימו , רערייא רהנ דע ןענינעפַא יררהו |

 תכולמ תרטע תא ישילשה ָאעל טספאפה וילע םש םִשו אמור ריעל וימעפ םירה
 ביִשָה הובו 799 ט'נקת א'ר תנשב םֶרּוהְו אמור ירסיק זע ול ןתיו , םיאמו ה
 הזע המָחב וילע ולפנתה רשא ויביוא ידודג ףכמ ותוא ליִצֶה רשא לע לומג ל
 ינש ידי תחת םיברעמה םירצונה לכ ורבָח האלהו איהה תעמ . תמקונ םרחב]

 תוכילה לע וזעב טלָש טספאפה . טספאפהו רסיקה םה אלה , םינוילע םיטילש
 החשמה ןמש תא קצי טספאפה . הכולמה תוכילה לע רסיקהו , הנומאהו תדח
 טספאפהל עו לא ןתנ רסיקהו , הכולמה אסכ לע ותולַעְּב רפיקה שאר לע

 הנומאהו תרה יכררב ןוילע טיִלָשו קקוחמ תויהלו אמורב סורטעפ אסכ לע תַבשָל

 םתלשממל הנָאי לבל ורזע והער תא שיאו ,הלבנמ יתלב הלשממב ולשמ םהינש\ |
 רשא) םיחרזמה םירצונהמ םיברעמה םירצונה ודרפנ איהה תעמו , -- ער ל
 םירצונה : הזה םויה דע תוקלחמ יתשל ויהיו (םתד תוכילהב םימיה לכ וקשעתה

 םיחרזמהו ,(עשילָאהטַאק"שימָאר) םיִאְמּורְדםיִלָאטַאק םשב וארקי םיברעמה '
 . (ןעטסירק עשילָאהטַאק עשיכירג) םיִנוָי םילֶאמאק םשנ /
 ּומָשְכְו ,וינפל ויה רשא םיבלמה לכמ 0 לידגה לודגה לרַאק 88 .-

 0 , םילד קדצב טֶּפָש אוהו , הלודגה וצראב םיקירצ םיטפשמו םירשי םיק

 ינבל



 לַחְנּב פגנ , (דגלשח) ה רובגה תדוקפ תחת ליחה ישנא תא (טוהכַאנ)
 רשא , םירהב םיבשויה םירובג םַע + (80ַַַאַא) םיקסָאבה ינפל ללֶאפעצנָאר
 -לע . ברח יפל םיקנארפה ירובג רחבמ תא וכיו האלפנ הרובגב םהילע ולפנתה
 , ובר םיררושמ וש , לַאפעצנָאר לחנב דנאלַאר םחלנ רשא איהה המחלטה תורא
 , -- ידנָאלָאר ירישי םשב םיעודיה םירישה םה ,(רעטלאלעטטיט) םיניבה ימיב
 5 וינפמ וצרפתיו ובושיו / הקוחר ץראב דורְנ לראק קיחרה יכ ואר ןעסקַאזהו
 םהילגרףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , ןייהר רהנ דע תמקונ ברחב ורבעיו , םעפה
 רשא הלודגה הערה תא לראק עמשיו . הממש רבדמ םהירחא וריאשה ,וב
 ברחב םהילע לעיו רהמיו , ץֶאְניִו ,ןוע רֶבְּב םעָו יִרָמ סע ןע ל וב ועינפה

 רשא ןעסקַאזה יליצאמו םיקנָארפה ינ ינבמ םיטפושו םירש הב םשיו םצרא תא
 ישנא םהמ םיִרָהְל רָמא לראק 0 יב ספא . םינמאנ םירבעל ול תויהל ועבשנ
 .ןצק וילע ופצקתה , חרזמה ץראב רשא םיווַאלסה יִמע תא המחלמ תושעל ליח
 םיקנארפה לע ולפנתה (ןעלמַאה ןיבו רעווָאנַאה ןיב) לאטְנּוס די לעו , לודג
 . בר םע םהב ּוחְצְרִיַו , ברח יפל םוגרהיו , םיווָאלסה םע םָחְלֶהָל םהמע םיכלוהה
 ץראב לראק טיִלָשֶה רשא יקנַארפה טילשה בל ברקב המקנ חור ריעה הזה חַצְרֶה
 תומקנ היבשויב שעיו ץראה לכב רובעיו הרעתמ וברח תא קריו , ןעטקאוה
 ןעסקאזה תא איביו ןעררעווב וטפשמ אסכ תַש ןכ ירחא , המח תוחכותבו ףאב
 . רשא םיעשופהו םידרומה תרעמ שיא תואמ שמחו םיפלא תעברא . טפשמב
 - רשא םייקנה םיקנַארפה ימד תא םהימדב רפכיו חבטל עָיְְכַה , וריב יִבָש ולפנ
 . תא ריעה אוהה זעה טפשמה ךא 783 ג'מקת א'ר תנשב ברח ירי לע וריגה
 . ןיבו ןעסקאזה ןיב החקלתה השדח המחלמו \ ,תיחשהל דע ןעסקאזה תמח
 . איהה המחלמה הכשמנ םיבר םימי , ראמ הלודגו הדבכ המחלמ , םיקנארפה
 םועינכיו עזַאה רי לע תחצנ הכמ ןעסקאזה תא וכיו םיקנארפה רי המר רשא דע
 לכו , ןעסקאזה ינב יפולא ולהבנ זא . םשאר תא רוע תאשל ולכי אל יכ דע
 גָאצרעהה םג דניקוטיוו גָאצרעהה , םיקנארפה תרובג ינפמ וגומנ ץראה םִע
 . תא םוחלל , הנומאב לורגה לראק תא רובעל ועבשנ םעה ישאר רתיו ןאיבלא
 . םירצונה תד תרוסמב אובלו םהיתובא תד תא םוג ירחא ךילשהל םג ויתומחלמ

 ' 785 ה'מקת א'ר תנשב לורגה לרַאק ידי תחת ענבי םעה ינב לכ םג ושע םהומכו
 ' רשא (רעמיהטסיב) םירצונה ינהכ ישארל ןעסקאזב וא ודסונ תובשומ הנמש
 : תובשומ הנמשו , ץראה ימע לכב תַטְלַש תירצונה תד תא תושעל םהילע ולטנ
 <" / קירבנַאסָא : ןה אלה , תולודג םירע הנמשל ויהיו ובסנו הרהמ דע ובחר םהה
 .. םייהסערליהו טרַאטשרעבלַאה 4, רעטסנימ , ןרָאבערַאפ , ןעררעוי ,ןעדניס
 קורפל ורכמתיו , םיקנַארפה לע תא אושנ םיסקַאזה ואלנ תודהא םינש ץקמ
 - המחלמה תירחא התיה הרמ יכ ספא ..םהילע המחלמ וכרעיו , םראוצ לעמ םלע
 םהירוחב רתבמ תא , םהיהומַב לע וכד םיקנארפהו , ולפנו וערכ םה יכ ,איהה

 וגרה



 םונש : ךולמיו ; םיקנארפה ץרא לכ לע ודב .. תוזתל לע ל - םק
 , ץראב הקרצו טפשמ שעיו והמחלמ שיאו ליבשמ רובגכ וע תומוצעתב תובר

 בכוכ+ אוה .אלה:, םילודגה םירפוסה ול וארק רשא דבכנה םשה ול תּואָי יכ.דע

 הילע םירדלו ץראל- הזה  לודגה ךלמה ריִאְה תמאב יכ , ליל ןושָאַּב ריִהְזַמ <
 םימעה םע תומחלמ השע הנש הרשע שלש . -- ומל הנ ןיאו םיכשח םיכלוהה |
 לע םיבשויה  םתירב ילעבו ןעסקאזה םה אלה -, םולילאב .םיללהתמה םיצירעה =
 םהל ּונָב אל רשא המחלמ ירובגו :םיארפ םימע + עבלע רהנ.לעו רעזעוו רהג 1
 לבו ,םהיטבש ושאר  .תעמשמל ּורָס קר , ךלמ .םהילע .ּומָש אָלְו תָבְשַל םירע 4
 םוליחנה רשא 'םתר  תומחלמ תא רורדהו שפחה תומחלמ .תא ומחלנ םימיה
 , 179 ב"לקת א'ר תנשב םתירכ יילעבו ןעסקאזה - תא ותוצהב יהיו , םהיתובא +
 תא סורהיו , גרובָאטייט רעיל .תינופצ תאפב סערע תדוצמ תא .הנושארל דכל
 םתנומא יפל רשא .אשנהו סרה ץעה (1:זתמַַַ) ליוזנימרוא תא , םשדקמ =

 דע 'ודי תרגת תא רדיִּבּכַה םהיליצאו םהירש ..לעו ., וילע ןוכנ םלועה לכ תָבְזּבַה
 ותוא ארק ןכ-ירחא .. תירב םהמע תורכלו םולש םהל .תופשל ורימ ושקב רשא

 ול קיִצָה רשא םיררָאבָאגנאלה ךלמ סוירעדיזעד תא ול םוחלל ןאיִרְרַא טספַאפה
 רה תופעות תא רובעיו  ףנעג ריעב ליח ישנא ףופאיו לראק רהמיו , ביבסמ 1

 סוירעריזעד . תא ָּבָשַיַו , איווָאפ תאו ןעפלאה תורבעמ תא רוכליו , רראהנרעב
 םירצונה םינהכה "טלקמ יתבמ רחאב רגְסַמ לע והרינסוו , םידרָאבָאגנָאלה ךלמ |

 זעְו ןוטלשו לַשַמַה ןתנ טספאפהלו , ותפילח .אּוב דע ויתונשו וימי. םש תולָבְל
 יתלב הלשממב ,  םינפל ןיפיפ ול ןתנ רשא .םיִרעה ,לכבו .אמורב .תודרל ךלמ

 תא 77% ר'לקת א'ד תנשב דנָאליָאמב לראק םש הלאה םירבדה ירחא . הלבגמ =
 ץחאל הנוילעה אילאטיא ץרא תא חַפְסיִו ,ושארב םיררָאבָאגנָאלה ,תכולמ רתב
 ..דחי ןהה תוצראה.יהש לע ךולמיו םיקנארפה ||
 , םירראבאגנאלה םע המחלמ לודגה .לראק השע רשא תעב 8 336. = 1

 , םצראב לראק ביצה רשא בצמה ישנא תא ושרגיו זע םשפנב ןעַסֶקַאזה .ּוביִהְרַה
 תא ובישיו , שאו םדבו ברחב -םהילא תובורקה םיקנארפה ירע לע ולפנתה םג ||
 לעיו רהמיו , הזה רבדה תא לראק .עומשכ יהיו ..הנושארבכ םצרַא תולובג ||
 ףסאתהבו/ונימי תרובגו ועורֶז לדגכ תאזה םעפב םג םעינכיו המחלמל תינש םהילע !

 םירס תויהלו ויתחת ענָּכהְל םקיצה (ש89ַ0ָזפ888) ןערַאברעדַאפב םעה ישאר ||
 א'ר תנשב , ודי תחת ּוענְּבִו םעה ישאר לָכ ול ותואיו , םימיה לְּב ותעמשמל ||
 תונעַהְל הבא אל (דניקעטיוו) דניקוטיוו םשב ערונה רובגה גאצרעהה קרווזילקת | :
 הלאה םירברה ירחא . -- ובלב םקנ תבשחמו םינָאדה ץרא לא חרביו ,וינפמ
 , (ןחעיומה) םיאיברעה םע ררפס ץראב תווָפוַצר םינש יתש המחלמ לראק השע ָ
 חקל רשא ץראה לָבְמ לכ תא , אָּאנַארִאְס תאו אנולעפמאפ תא .רבל די קוהבו |
 המחלמהמ ובושב ךא . םיקנָארפה ץרא לא ָפְס ,הרבע רהנ דע ותשקבו וברחב |
 ףסאמה יכ , 778 ח'לקת א'ר תנשב והנחמב .ראמ הלודג הפגמ התיה , איהה |
 טוהכאנ ( בי ב'ח ע"ד) ||

 ו +



 ריר ניל

 להק לב יניעל והחשמיו , הָחְשִמַה ןֶמָש :ושאר .לע קצי , ישילשה ןַאהפעטס
 אל םנמא . -- ותֶד תוכילה יפ לע 2 רוה ול ןתנ םג , ךלמל םיקנָארפה
 תמגמ יכ , עַצָּב תבהאמ םא יכ , הזה רבדה תא טספַאפה השע ןיפיפ תבהאמ
 ,אוהה תומחלמ שיאו ליחה רובנ םיקנארפה ךלמ בל תא הזב תונקל התיה וינפ
 וביר ישנא םיררַאבָאגנָאלה ינפל דומעל ול רזוע יהי רובעבל , ןמאנ עַרַו בהואל
 תדובע תא ריבעהל וטילחה רשא,?נאציב יכלמ ינפלו ,הנוילעה אילאטיאב רשא
 בבלה םֶכָח ןיפיפו . אטור ריע לע דיה .תקזָמב ריו , תולפתה יתבמ תונומתה
 אמור [ תא ערקיו / ומע השע רשא הבוטה לע בוט רֶכָש טספַאּפהל םֶלש
 םג , ושפנ תֶוָא לכב הילע ךולמל טספַאּפה ידיב התוא ןתיו ץנאציב יכלמ ידימ
 הנהה תונּתַמַה . אנעפַארל בגנ תאפב רשא יטַאירדַאה םי.לָּבְח לכ תא ול ןתג
 איר) ןיפיפ תונּתִמ םשב האלהו זא ינמ וערונ ,טספַאפהל ןיפיפ ךלמה ןתנ רשא
 תלשממל הנפה ןבא הרי רשא ןושארה היה הזה ךלמהו (גנוקנעש עשינפיפ
 אל םהה םימיה רע רשא תחת ץראה ןוטלשבו הנירמה תוגהנהב םג טספַאּפה
 היה םהה םימיב . -- תחתמ ץראב הכולמה תוכילהב ברעתהל ורי לאְל התיה
 יתמאה ומש םלוא) סויצאפינאב םשב עדונה , םירצונה יפב ללוהמה שיאה
 לכב ץמאתה רשא (ערָאנָאיסימ) תדה .יתולשמ דחא היה אוהו , (דירפניוו היה
 רלונ הזה שיאה . םילילאה ידבוע ןיב תרצנ תד תא ץיפהל וחכ יצמאמ
 זנכשא ץראב ךלהתהל ותוא וכמת םינושארה לרַאק תיב יכלמ יִריו , רנָאלגנעב
 ץרא ירע לכב רובעיו . תירצונה תד תא םיזנכשאה תא דָמְלָל הבחרלו הכראל
 םיקנַארפה,םיגניריהטה ינזאב ויתורברמ אשיו,ןעסעה תפנב וירָמא ףיטיו ,זנכשא
 םירצונל תולפת יתב ןנוכ , וב ולגר ףכ הכרד רשא םוקמ לכבו , םירעייבהו
 םשב ול וארק יכ דע םירצונה ןיב לודג םש ול שעיו , עדמו המכחל רפס יתבו
 שארה ןהכל םקֶה רשא ירחא םג .(ןעשטייד רעד לעטסַאּפַא) יםיזנכשאה חילשצ
 (1980ם) םיזירפה לא ותנקז תעל וימעפ םירה , ץנייָאמ ריעב (ףֶאשיבצרע)
 ידבוע והובס םש ךא , םירצונה תד - תא םכוהב תעטל םהיבצעל םידמצנה
 755 ו'טקת אד םינהכה יתב לכו תולפתה יתב לכ ,ּוהּוחצריו םילילאה
 םרזע יהיו טספָאּפה לצ תחת ּוסָח , סויצָאפינָאב ירי  ודָסָי רשא דומלה יתבז
 תמזמ תא םיקהל תומוצעתו זע ול ונתיו ודיב וכמת לרַאק תיב יכלמ םג ,סננמו
 800 ם'קת א"ד תנשב רוע יכ רע , ושפנ תַוא לככ םהה םיתבב תוררֶל ובבל
 לכב הינהכו היתולפת יתב לעו תרצנ תד תוכילה לכ לע שארל טספַאפה היה
 | .-- םיקנארפה תובלממ

 םש ול שעיו םיקנַארפה ץרא לכ לע ןיפיפ ךלמ הנש הרשע שש 8 5.
 קלִח , תומל וימי וברק רשאכ יהיו , ץראב הקרצו טפשמ השע םג , םירובגב
 . ןָאמלרַאק ּוהָנְשִמ שו לרַאק רוכבה םַש רשא ,וינב ינשל הלודגה ותכלממ תא
 ץקמ תַמ ןאמלרַאק ךא . ןעירטסיינב ןאמלראקו , ןעיזַארטסיואב ְךלָמ לרַאק
 ,םהיתונופצ לע ץֶעָיְתְהְל ופסאתה רשא םעה ישאר תצעבו , וכלמל םינש שלש

 .םקה
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 םג ו ףוגה לא שפנה תּורָּבַחַתֶה תודוא ובל תובשחמ יכ ספא ,'אבָארֶרָאק דילי
 אניס ןבא םכחה תובשחממ םינוש ויה , ָאטַאלפו סעלעטַאטסירא ירפסל ורואב
 וגלפנ ןכ לעו,םהה םינויה ימכה ישאר ירפס לע וירואבמו.(לכ יפב אנעציפא אוה)
 םיכלוהה) (4110001800) םינעציפא תגלפמל : תוגלפ יתשל םיאיברעה ימכח
 םיכלוהה (.\761701816ם) םיאאררעפאה תגלפמלו ,  (אנעציפא םכחה יכרדב
 םיבּוקנה םירצונה םירקוחהו םיראבמה ןכ ומכ ונלפנ רשאכ סַעָארְרְעְפַא תטשב
 םאמָאהט יכרדב הכלה תחאה :תוגלפ יתשל (801:01851186ז) ם'קיטסַאלָאש םשב
 םשב הארקנו  סוטָאקס  תובקעב :האצי תינשהו = םיטסימַאהט םשב הארקנו
 .םוקמב םירבד םהילע ביחרנ רשאכ (נסתו1816מ שמ6 860118/6מ) ם'טסיטַאקס
 רסימ רַאהטיִאב ןבא םשב עדונה עבטה תמכחב לודגה רכוחה םג -- םב רבָדיש
 וימעפ םירה 1248 'ה א'ה תנשב ךא , דרפס ץראב דלונ , קינָאטְאבה תמכח
 ירויצ תכאלמו (טסנוקרעיוהדליב) ןבא ילוספ תכאלמ ךא . -- קשמד ריעל
 תובלממב ומל ןק ואצמ אל , (איירעלַאמנעשנעמ) םדא ינב תינבתו םישנא
 למס , תומדו םלצ ןבאב נו םהל רפאנ םתר יקַה יפ לע יכ .  םיאיברעה
 וא ןוילגה לע שונא טרתב םתוא  רייצל וא ,םיִרָּבִרַמּו םייחילעב לכ תינבתו
 יכ םהב ןימאהל םימיה תירחאב םהירהא ןומהה הפי ןפ , םותבה ילתב לע
 .,םיאיברעה ץראב ןכשמ ןהה תומכחה ואצמ אל ןכ לעו -- םה םיחלא תומד ימל

 (0200100180888 010%8.) , םיניבה ימי 8

 ק6א 530880. לראק ינב תכלממ +

 --ב'יקת א'ד תנשמ) ן[חטקמצ5 21ג100061₪8- ןטקה ןיפיפ .1
 .(768--814 ר'עקת-- ח"כקת א'ד ןמ) לודגה לרַאקו (752--768 ח"כקת

 ללָאטסירעהמ ןיפיפ םשב טיעדונה ,אירטסיואב רשא םיגָאצרעהה < 4.
 , הישות םהידי ּושע ּונָּפ רשא לכבו , םהיכרר לכב וחילצה , לעטרַאמ לרַאקו
 יניעבו ,  םהיביואב םמחלהב ּושע רשא תורובגה ללגב םעה יניעב ןח ואצמיו
 הלידגהל , הביחרהל םתדל ואנק רשא םתאנק ללנב חורה ישנאו םינהכה

 םקֶה םעהו םינהכה יפלעו . תושעל םדי לאל התיה רשא לככ הרידאהלו =
 אסכ תא ליחנהלו םיקנָארפה ץראב הכו למה אסכ לע תֶבָשְל לַע ןטקה ןיפיפ
 ץעיתהלו דוס קיתמהל ם ע ה ישאר ףסאתהב יכ ,וירחא וינבל םג ותוכלמ רובכ /

 ,ישילשה גיוודָאלכ תא הכולמה אסכמ דירוהל דחא הָּפ רֶמא ורמָנ ,םֶהיִנּופְצ לע
 רובג ןטקה ןיפיפ תא אָסָּכל בישוהלו , םיגניוורעמה תיב יכלממ ןורחאה רצנה

 לע תולעל ל ורע םינהכה םג . וירוענמ םילעפ ברו המחלמ רמלמו ליהה |
 אוה אלה , םהה םימיב היה רשא (טספאפ) ויָחֶאַמ לודגה ןהכהו , הכולמה אסכ |
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 < תוצירחו םרקחמ חורב םיאיברעה ימכח יכ ספא ,סעלעטָאטסירא םשב בנשמל
 חע .השָרִח חור אוהה ריראה ףוסוליפה ירפס לע ּוקְצָי , תוקומעה םהיתוכבשחמ
 = תד ילעב םּולְּבְה הלאכ .םינושמ םינפבו , םהינפ תא ּוועו םמעט תא ּונָש יכ
 . ינבאלו הנפ ינבאל םתיא ומישיו , םירוהיה יליכשמו םירצונה ימכה םג רמחמ
 ידומל ., המכההו תדה יכרד תוכילהב םהיתופקשה לבלו םבבל ירקהל חורסמ
 םירבדמה ילעב םג ,םהיתולדבהו םהיתולקלקע לכ םע םיאיברעה ידיב רשא תרה
 ורומל תוכילהב םהיתודיהו םהיתואצמה יקמע לכ םע םירצונה ןיב ויה רשא
 יפכו תיברע ןושלב םתקתעה יפכ סעלעטָאטסירא ירפס לע ונעשנ םלכ , תדה

 (ןיצידעמ) האופרה תמכח םג . -- םיאיברעה ימכה םתוא וראב רשא םירואבה
 .םקקוהמ םתוא הוצ רשא הָוָצְמַה תורָמְל םיאיברעה ירי לע הָבְסִנו הבחר רשא
 םג , תורחא תותד ינבמ םיאפורה יכרד דומלל םראה תיוג תא ּוחּתַני לבל
 .סעלעטַָאטסירא תמכח םע תחא תרכחמב םיאיברעה ורבה איהה המכחה
 דיקפ (11008זחת804 1800 24008118) ₪יראקאז ןבא רמחמ , ותופוסוליפ ינויגהו

 , איפוסוליפ יפ לע האופרה תמכחב םיבר םירפס רבח ,רדגב ריעב םילוחה תיב
 רשא (עדנוק איינעצרַא עשיטקארפ) תישעמה האופרה תמכה ללוכ רפס םג
 ןב ןאיזאה ילא ובא . אילאטיא ץרא ימכח םתוא ודמל הרשע ששה האמב רוע

 ארקנה .( 4טג .ג11 110518ם לסמ 4268113 1002 5188) אניס ןבא האללארבע
 שארל םידמחמהו םירצונה יניעב בשחנ / (* (4ץ1טמַא) אנעציפא בזוכה םשב
 םילודגה םידמלמהו םירומה שארל םג ,האלהו םעלעטאטסירא ימימ םיפוסוליפה
 ירתאו ,ַארַאּפָאב ריעב תערו המכח דַמָל הזה ללֶהמה םכחה , האופרה תמכחב
 הנפה ינבא לעו; ,  הקיתעה .סרפ ץראב תובר םירעב ותעדו ותמכה דַמָל .ןכ
 לכיה םימר וטכ הנָב ., אירָאקַאז ןבא דמחמ םכחהו םונעלַאג םכהה הרי רשא
 תתויחהל השרח חור האופרה תמכחב חפיו , המימשה עינמ ושאר רשא שרה
 ידומע לע ןנוכיו רסי איהה המכתב .השרחה ותטיש . שיא רשב לכ חור
 לָכְו ., ראט תובר םינש ופפור אל רשא םיקצומו םיקזח םידומע , איפוסוליפה
 רבדב שיא לאשי רשאכ ויפ תא ולאש , וירחא ויה רשא םיברה תורודה ימכח

 לכב .םימש ישדקכ בל ימכח לכ ךותב שרקנ ויפמ אצי רשא הָנָה לכו ,םיהלא
 ירבדכ איפוסוליפה תמכחב ותמכה ירבד ובשחנ חרזמה תוצראו ברעמה תוצרא
 המ תמכחבו (קינאל) ןויגהה תמכחב הקומעה ותטישו . (לעקארא) םירּואה
 .רוטַארעטילה ירפס לכ שארל איזא ץראב הבשחנ ,(קיזיהפַאטעמ) עבטה רחאש

 -(םפמ 80506) שאר ןבא תוחבשתה בורב ללהמה ףוסוליפהו אפורה היה וירחא
 רשא תורורה יפב םג ורוד ינב ימכה יפב הלענ דאמו םמורמ היה אוה םנ יב
 םָאררְעְפא םשב םינומדקה יפב דימת ארקנ אוהה הלענה שיאה . וירחא ויה
 רילי 0

 לאומש םתומשו םיליכשמ םירוהי ינש ידי תא אלמ ןעיליטשאק ךלמ 2 סנאפלא (*
 - ןושלמ (עימאנארטסא) סימשה תנוכת לע הניס ןבא רפס תא קיתעהל . השמ ןב הרוהיו ןהכ=
 . 1986 ו"מ א'ה תנשב רואל האצי איהה הקהעההו , תיררפס ןושל לא ברע



 ב //////

 םיפוצ ילדגמ ויה , תורחא םירע | דועו טארעה , (1גְזַג) אראכַאב
 (ןעקעהטַאלביב) םירפס רקע יתבו (ןעיגעללָאק) םימכח תורבח ,(ןעטרַאווגעמש) =

 היה (01₪₪גז (018ם) ןאיעה ראמָא םכחה , םיניבה ימיב דאמ תובר םינש רע

 דע אוטה ילבמ יִתְנָשַה ןובנשה תא 1080 מ"תת א'ד תנשב אצמ רשא ןושארח

 הלהתלו םשל םיטרונה הנובתה תּוחל ועיפוה דנָאקרַאמָאז ריעמו ,הרעשה אּולָמ
 םינכותה סהב ואצמי הזה ןורחאה רודה ימיב םג רשא תיסרפ ןושלב הבותכו
 עשינַאקעליא) םינָאקעליאָה תוחולהו , הנוכתה תמכה תלעותל ץפח ירבד
 תבְשה יבכוכ תמישרו (ןעטענַאלפ) תּורזַמַה תַצּורְמ תא ונודמליו ונורוי (ןלעפַאמ
 (עינאפש) ררפס ץראב רשא (םיאיברעה) ןרעיומה םנ . -- (ןענרעטשסקיפ)

 תוערונה תוחולה .הנוכתה תמכחב ןלכמ רתויו . םיעדמהו תומכחה ריב וקיזחה
 ןרעיומה תלשממ ימיב ורבָח , (ןלעפאט עשינַארעלַאט) ָארעלָאט תוהול םשב
 תמכח יכרד םירומה , סירימה יריחבל ובשחנ תובר תואמ הונשו , דרפסב

 האמב ורבח רשא (* ןלעפַאט ןעשיניזנָאּפלַא איד) סנָאּפלַא תוחול םג , הנוכתה
 תא . (** ןרעיומה ימכח ידימ םאצומ תישאר , םירצונה תריפסל הרשע שלשה
 ךרד הרומ היה רשא ירצמה ([קא[ֶטַאְסָפ) ימלת רבה רשא טסעגַאמלַא רפס
 םינוקתה םעו , םידרפסה ןרעיומה ימכח ונקת , םיניבה ימי לכ הנוכתה תמכחב
 רשא ירחא , ברעמה ץראב םיבשויה םירצונה ידיל .אוהה רפסה אב םהה
 דוע הפיסוה , בר רפסמב  תונטק תוכלממל ררפסב ןרעיומה תלשממ הנלפנ
 ַארעלָאמ , אליוועס ,ָארַאנָארג ריע ילשומ יכ ןעי ,דובכב הנרק םירהל המכהה
 ו ָאווָאדרָאק ריע תא םיעדמהו תומכתה דומלב תּורָחְתַהְל וצמאתה איצנעלַאפו
 םיתשהו הרשע יתשעה האמה ךשמב ררפס ץראב ומקוה םיטיה תוברב יכ דע
 שרדמ יתב רשע העבש םג , םיבוטו םילודג םירפס רקע יתב םיעבש הרשע
 ינוע ריאהל םילודג תורואמל ויהו תומכחה וססונתה םהב רשא םיערמו המכחפ

 עבטה ירקחמ תועידי תא ברעמה תוצרא ימכח ורמל םהמו , הישות ישרוד לב =
 תועידי דועו אקיזומה תמכח , הנוכת , (חְְַפ תוארה תמכה תא טרפבו)

 והנָנ םרימ םינרקו בֶרע ימכח לע ודוה ינרקמ לַצֶא רשא לודגה רואמה . תורחא =

 ו

 עדונה םירבדמה שארו ינויה ףוסוליפה היה , ברעמה ץרא תלכשה לע ןכ ירחא |
 בגשמל

 רע הגוכיו 1950 ד"וי א"ח ךרעב היח ןעיליטסאק ךלמ ירישעה סנאפלא ךלמה (*
 תיה רשא הנובתה .ימכח דעו לע םיטאקוד 400000 ךס רזפ אוהו "םכח , ראתב םויח
 עברא תנשב) רכזנה ךלמה וילע הוצ רשא הליטלוטמ ןהכה השמ ןב  ,הרוהי 'ר היה םתה םימכתה ןיבו , םינש עברא ךשמב הגוכתה תמכח תא ןקתל םירצונהו םיאיברעה , םידוהיהמ
 םיבכוכ  ב"כו ףלאה ןינמב ילאעמשיה ןסחלא ובא רפס תא זעל ןושלל ןאתעהל (וכלמל

 לורג קודקרב םימשה אבצ תוחול ןקתש ןוזח דיס ןב קחצי 'ר ומעו  (ןיסחויה 'ס) םילודג =
 ץעארג 'יע) טיבר םימכח דוע ויה םמעו סנאפלא חול (גיז) םיארקנ םהו + ךלמה תדוקפ ש'ע

 . (181--98 ףד 'ז "יש |
 לאומש 'ר םשארבו םידוהיה ימכה בבל תואצות ויה םהה םיללוהמה תוחולה (**

 ירוהי שיא םתוא קיתעה ןכ ירחאו , שדקה תפשב םתוא ורבח הנושאירב , ילאפלא הדוהי 1

 תא תתל ובא אל םידוהיה תא ואנש רשא םימעה ירפוס ךא ,, (ןייטאל) תימור ןושלל
 םיאלפנה תוחולה תא ואיצוה ןרעיומה יטכח יכ ורמאיו ובזכיו לארשי ימכתל הזה דובכה
 % -- רגאל םהח



 נינב ,יםיאיברעה םינויה ינינב תכאלמי םשב הבוקנה (רוטקעטיכרַא) םינינבה
 ידעב םיראפמ םהיתוריקו ,המוק ימר םידומע לע םינעשנ , לביה תינבה םיבטחמ
 - יםהילא אורקל דוע ופיסוה םהה םיפילבה . יפי ילילכו ןיע תב ירמחמ םיירע
 -יאפורו (רעשרַאפרוטַאנ) עבטה ירקוח , (רעקיטַאמעהטַאמ) תונובשח יבשוח םג
 -דמל הרשמה תא םמכש לע ומישיו ,ץנָאציב יבשוי םינויה ינבמ (עטצרָא) םילוה
 .םילוהה תא תואפרלו תונידמה תואובתו סמה ףסכ תסכמ תא בושהל/תודשה תא
 ירעב רשא םילודגה שררמ יתבב הנפה ינבא תא ורי םהה םינויה םימכחה
 .תמכת תאו עבטה תועירי תא , ןובשחה תמכה תא םהב דומלל םיאיברעה
 -תועיריהו תומכחה תא קיתעהל זע םיאיברעה תושפנב וביהרה םה םג ,האופרה
 ירעב רשא םיאיברעה שרדמ יתב . תיברע ןושל לא םינויה ימכח .ירפסמ ןהה
 לע ץפח ינבאכ םינפל וססונתה רשא שרדמה יתבל טעמ טעמ ומדנ , תוריבה
 רשא תועידיה ויה םהב ודמל רשא תומכחה ישארו , םיאמורהו םינויה תמדא
 םג , (ןעטפַאשנעססיוו עלַאער) םדאה ןמ םהל תראפתו ןהיערויל ןה תראפת
 לעו ,דאמ איה הדבכ תיברע ןושל יכ) התוחצו ןושלה קודקדו תינויע איפוסוליפ
 קורקר ירפס רבחל תיאיברעה רוטַארעטילה ירוענ ימיב דוע בלימכח וררועתה ןכ
 םירפסב ארוקה ץודי םהירי לע רשא ((עגנורָטלקרעטרַאוו) םילמ ישרדמו
 ודסי ,תינויה תיאמורה רזטלוקה לא רתוי רוע תּומָרַהְלּו :(איהה ןושלב םירבחמה
 לע (עינָאלָאעהט עשינַארעממַאהַאמ) םייתד םירומל םיאיברעה ימכח םג הל
 םידומלהו , (ןענָאיטאלוקעפש עכילדנירגרענוא) ורקחי אל רשא תופקשה ינרא
 תותכו תוקלחמלו תונוש תוגלפל םתד תובילהב םיאיברעה וגלפנ יכ הבסנ ויה םהה
 , םהמ םירצונה ודרפנ תאזב ךא : םירצונה ןיב םג תאזכ התיה רשאכ תובר
 ירישו ןוצָל ירישב רֶבָר םתד יפרוח תא בישהל םבל תא וברע אל םה יכ
 םנצח ורענ םירצונה יכ , םתד יפרהמל םיאיברעה ןכ ושע רשאכ םילותה
 ןיבשחה תמכחבו הנוכתה תמכחב . לותהו ןוצל ירבד םתד לובגב איבהמ
 :םתקושתמ יכ ספא , םהירמלמו םהירומ םינויה תא םיאיברעה ורבע עימיכהו
 ּורמעתה , םדקה ינב לכ ךררכ עבטה קחמ םיאצויה םיאלפנ םירברל הזעה
 י (4160ץמפ) עימיכלַאה תמכהל הּונשיו הינפ ּועיו עימיכה תומכחב םימעפל
 | לכ תא ךופהל הריב זע יכ רקש תתמב ללהתת רשא הימר המכח איה אלה
 = :םימשה יבכוכ תא םתוזהו תונוכנה םהיתופקשה יפ לע . קקזמ בהזל םיממודה

 = .עירטעמַאעגה תמכח ידי לע םג ,תובר םירעב םהל רשא םיבכוכה הפְצַמ ישארמ |
 ב .תעדונה הרקיה המכהה תא רואל איצוהל וחילצה , םהילע הבוטה
 רשא םימכהה ילודגמ דחא ןאהיר ּוּבא םכחה . יעיפארגאעג עשיטאמעהטאמ+
 :םיניבה ימי ימכת לכל םיניעל היה , םידיפָאנסַאהנה תוכלממב ועיפוה
 שארל םהיניעב בשחנו , ץרא ירקחמו ןובשחח , הרידמה , הנוכתה תמכחב
 :ההרָּפ , םיארפה םיקושרלעוה תלשממ ימיב םג . ןהה תומכחב לבת ימכח לכ
 | ערנָאקרַאמַאז,ררגב ירעבו ,סדקה ץרא יבחרמב הנוכתהו קיטָאמעהטַאמה תמכח

 | אראכאב



4 / 
. 

/ 

 ו

/ 

 0868300ם0ם) ןונשדעמ = תודלות תא , וייח ימי  תורוקו לודגה רדנסכלא
 קידצה ףסוי תודוא לע רש םג , (ימָאזינ הזב המירקה רשאכ) (16113) ַאליילו

 רופסהו , הרותה רפסב רפְכי רשא יפכ וינודא רפיטופ תשא (8ְָוַַנ) הכילזז <
 םירישה תלוזו . םיבהא יריש יבתוכ חראכ הבהא ףוצר וכותו דמחנו םיענ אוהה
 תא ארקיו , וינפל היה רשא ידָאס ררושמה ךרדכ םענ יריש רוע רש , םהה
 .--(ןעטרַאגסגנילהירפ) 'ביבאה ןג, אוה אלה + (1619118188) ןאטסיראהעב םמש

 איהה הפוקתה ימיב .14%%--1591 א"נש--ר'נר א"ה תנשמ תיששה הפוקתה
 דובכ תואי םיטעמה היררושמ ןיבו , רוסהו ךולה רישהו הצילמה תכאלמ הכלה
 אוה םג רשא , ימָאשר לודגה ררושמה תוחא ןב (ָזנְַ) יפיטאה ררושמהל קר
 לא הפמ תורוסמ ויה רשא תודגההו םירופסה תא וב רפסיו ישמחמיי ריש השע
 ןונשדעמו אליל תודוא לע + (8001ז1ם) ןירישי (מ0270) ורסאכ תודא לע הפי
 רבחמ (קָפְנָ) יז'י'פ  ררושמהל הלהת הואנ וירחא . הלאכ םֶש ישנא רועו
 תקְבַאְי םשב םבקָי ויפ רשא תורוסו םיזרב םיפלעמה םיפוסולפה םירישה
 תרות תא אריקה יניע חכנ גיצה םהבו + (86זזַפ) (ןעכבייטשנעננָאז) ישמשה-
 , הירחא האבה הפוקתבו תאזה הפוקתב . רואה תד , המודקה תימרפ תד

 םירפסב םינושארה םיררושמה לכ יריש תא ףוסאל םיבר םישנא וררועתה
 ירופסו תודגה , םירופס , םילשמ , םירובג יריש , הרמז יריש תא , םינוש

 ,(ענָאוויד) םירישה תיִפָסֶא , םינוש םיניממ םיבר םיריש דועו (ןעכרָאמ) םידבה-

 קלחב : םה םהיריש תישארו / (ןעגנולייהטבַאטפיוה) םישאר ינשל דימת ודרפנ.

 וא םיבגע יריש ינשה קלחבו , (ןעינעלע רערא ןעריסאק) יהנ יריש ןושארה

 םג וב ואובי םתלוזו ,המכה תומולעתו תודוסה ידומלב םתדוסי רשא םיריש

 . (* םהה םימיה יררושמ ידי תחתמ ואצי.רשא םיריש ינימ לכ.

 םיאיברעה תלשממ הצרפ רשא ירחא ..השעמה תשרחו םיעדמ .
 לע שרָח רוא ּהָגְג ,קשמד ריעב םאסכ תא ותש םיפילבה םהילשומו המיו המדק-
 . םהל התיה תאזו , םדיב רשא רוטָארעטילה לכ ינפ לעו םהיעדמ לעו םתמכח
 ערמהו המכחה ישפות םיאמורהו םינויה יצלח יאצוי ץנאציב ימכח ידי לע-

 איבהל דימת חותפ סבלו ומל תעד רשכה ןורתי רשא םיאיברעה יכ .םהה םימיב
 הצילמה תכאלמ תאו םיאמורהו םינויה תומכח תא וחקל םה םה , וכותב המכה
 ומיקה רשא םישדחה רפסה יתבב םבבל ירקה תרטמל םתוא ומישיו רישהו
 , תודמ ישנא , ץע ישרח םהיתובשומ ירע לא וארק םיפילכה , םהירעב םהל
 ילכיהו דמח יתב םהל תונבל , לבהה ימכח תישאר ןוי ינבמ םירדוגו םינוב
 תכאלמ איה אלה , ץראב השדח התיהנ םהידי לעו , תונומראו תוריט , רובב-

 םינינבה

 םייעבטה , םיסדגהמה , םינכותה , םיפוסוליפה רבד לע םג , תרכי אל סלוע םש םהל ושע = רשאו םיאיברעה תלשממ תחת םהה תורודב ויה רשא םידוהיה יררושמ רבד לע (*
 ףוסב תדחוימ תרבוחב םידי בהר םוקמ ונדהי , םהה םימיב םידוהיה ןיכ ןיה רשא םייהלאתו |

 + הזה םלוע ימי ירבד רפשי
| 



 תא רפסי יםינשוש רעיי םשב הנוכמה ורפסב . םֶּבִנָשִמ ריע סילָאפירמ תמוח
 - דוסב תֶבָשְל ישפנ הל הָעְבָש רשא ירחא+ :רמאל ,והתאצמ רשא תאזה האלתת

 . תימהמ קוהר ררבל םש יתבשיו םילשורי תוברעב ילהא יתעקת ,םידיריו םיעָרַמ

 יריב יבש יתלפנ /רשא דע , רעי :ותיחל עַרְו םיִנְמל יתייה חא : , םראה ינב
 תמוח תא רַצַבְל םפכא ילע ודיבכוו יב ורמעתה םהו /'  םיתפרצה םירצונה
 יהיו ,+-- םדיב יִבַש םה םג ולפנ רשא םיללמואה םידוהיה תרבֶחְב סילָאּפירט
 םילֶאפירט ךרד (בעלַאה) בלחא ריעב בשויה ויבהואו וידירימ דחא רובעיו םויה
 אוהה שיאהו , בהז ילקש םירשעב םיתפרצה ידימ והנקיו וילע לומתיו והריכיו
 ותב תא ול ןתיו בלחא ריעל והאיביו והחקיו ,  םיבר םיסכנ לעבו לודג רישע
 תיעיברה הפוקתה ,--:ול הרז החור יכ ,סענ ייח המע האר אל אוה ךא , השאל
 תכאלמ הצרֶּפ  תאזה הפוקתה זימיב = ,1397 -- 1300 ז'נק--'פ א'ה .תנשמ
 ץרא ינפ אָלַמִּתַו םילולה ירפ התשע םג החילצֶהו הלדָנ , סרפ ץראב הרמז יריש

 םשב עדונה ררושמה ,:םיררושמה סנל ססונתה םהה4ג םימיב : . הבונה
 הזה ררושמה . ומש יעדוי לכ יפב ראפמו הּבָשמה , סיפָאה רמחמ ןירדעומעש
 וירפס לכו ויריש תּופְסֶא ,1859 ט'מק א'ה תנשב ותרלומ ריע סאריש ריעב תמ
 דיה תולהת םיאלמ םה יכ ןעי , וירשו םעה ילשומ םעטמ להב אובל ורפאנ
 לעו = , םיִרָשב תוגונעתו םישנ תבהא םג ףוצר םכותו ,ןייה תדמהו ןפגה דָנַמ
 ולתהי לָתָה / םג = ,םימכ געלו :זּוב וכפשי םינוציחה . היטפשמו תדה יקח
 יכ ףאו .  תולפתה יתבב םשַחל ןוקצו םהיכרד  לכבו  םיריזנה .רסומב
 וישובלמב .המדנ םהומכ יכ םיריזנה תרבח ינבמ דחאכ אוה היה תמאב
 לבתה ינינק לכ ךלָשַהְבּו םייחה יִמַעְנִמּו דלחה תוגונעת לכמ רּוזנַּב , וידגבו
 תומיענ תא לֶלַהִיַו וכרד תוכילהל דְָנִמ םיכלוהה םיריש רש תאז לכב , ווג ירחא
 , תושפנ \ תחקולו םיגונעתה תֶרָבִנ הבהאה םִעַנ יִפָי תא רַאָּפיַו , לבתה ייח
 ירחא , -- שפנב טאש לכב םהב לָּתַהְיַו ליִפָשָה חַשֶה םיריזנה יכרד תאו
 טילשה תא .ללה .רשא ףַאסַאוו ללהמה .ררושמהל הלהת הואנ הזה ררושמה
 תוריהב ורבדי ועיבי הזה ררושמה יריש . ןָאכסיננעשד תחפשממ רייִאסּוּבא
 תפחרמ הצילמהו רישה חור ךא , םנורתפ עדנ אל םיבר תומוקמב רשא םילשמו
 ,1897--1494 ד'נר -- ז'נק :א'ה תנשמ תישימחה הפוקתה , -- םלכ ינפ לע
 םיִרָה אוהה רודה ינבמ דחא קרו , םיררושמה תקהל ּומָדְנ חַמָדְנ תאזה הפוקתב
 תלעמב ןושארהו ןמזב ןורחאה ררושמה (2501ג0) ימָאשד אוה , רישב ולוק
 אורבל ליכשה אל תאז לכבו , (1492 ב'נר א"ה תנשב תמ) םילודגה םיררושמה
 / וינפל ויה רשא םיררושמה תובקעב אצי קר םירקיח וירישב תורוצנו תושדח
 ותצילמ חורב השדה האירב אורבל הישות וידי ושע תוקוחר םיתעל קרו
 . םנל יהיו תושעל לידגה םיתפש הַצְבּו ןושלה תקלָחב םנמא , ובחב תססונתמה
 רוש אוה םג השע והומכו ימָאזינ בגשנה ררושמה  תוכילה לע הקחתה אוה
 תולילע תא רישה חראב רפסי וב ," (08₪886) 'שמחמ, םשב ול ארקיו םירובג

 רדנסכלא
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 םה ; הזה הלענה ררושמה יריש יריחב . -- דאמ קזחו חצ חורו הממור הצילמ
 תורובג רָבְר םירפסמ םה :יכ ןעי (608₪8466) םישמתמ םֶשב םיבוקנה םירישה
 תנשמ תישילשה הפוקתה -- תולודגה םהיתולילעו םכרע ןיחו ליח ירובג תשמח
 ףיעצב םה םיפלעמ תאזה הפוקתה ימי 1300 דע .1208 .'ס א"ה--ג'סקתת א"ד
 תוכילה ישרש לע וקחתה םהה םימיה ימכח יכ , םלוע יזְר / ה תורוסה
 תודוס לע םיונב םהירבד לכו , לפשבו םּורֶּב ותמכח תומולעתו םלוע לא
 םכחה בגשמל עדונ םהה םיזרה ימכחמ . -- םירתסמו םיזרו םיזמר , םימלענ
 רפס ךבֶח אוה .(1926 ו"'פקתת א'ד תנשב תמוה רשא) רַאטטַא ןירדערירעפ
 םיברו ו (עַבָארפשענלעגָאפ 1181114018 תופוע תוחיש םשב :ארקנה ללַהמ
 ץורחה םכחה אוה ונממ הלענו לודג םלוא . וירבד תא אמצב ותש סרפ ימכחמ
 תנשב תמ רשא) (080פ 18100018 תוטו]) ימור ןיררעלַאלעשר תובגשנ תומזמ בלע
 תודוסה ילעב םיררושמה לבל תראפת תרטע אוה .(אינָאק ריעב 1969, ב"כ א'ה
 ייח תרקי לע תורימז ימיענמ לכ יִבָא אוה , םיזרה יעדויו תילכת לכל םירקוחה
 בורב ללֶהמה רפסה תא השעו לעפ אוה , ל עפיליושעב סאר) תוננובתהה
 רקי תוממור תא םילופכ םיזורחב רישי וב, יווענסעמ םשב ארקנה תוחבשתה
 התוכזל הלפתבו םוצב םשפנ תא ונעיו לבתה תואושתמ ורזני רשא םיריזנה ייח
 ו (1860161) םיריזנה תרבח תא םג דסי אוהו , הרמח תיב תאַלְחַמ הרהטלו
 יפכרו דלח ןואשמ ורוזנ הב םיקיזחמה לכ רשא םדק ימיב הלהתל תעדונ הרבח
 ררושמהי ,-- תודוסהו םיזרה תמכח יפ לע ירש תילכתו ולא רקח .רוקהל שיא
 תבהאו תעד חור יפנכ לע ארי :, ףועיו ותמכה בורכ לע בכרי הזה םמורמה
 . ןוילע לא תאמ ףולשי , םינוציחה היארַמו תדה יקח לכל לעמ אשנתי , םיהלא
 , בל ירקח תובשהמ לכו שונא ןויער לכ וילעמ רובעי  תומד לכו .רויצ לכ
 הבגו אשנו םוריו , יה ירומל לכ וב ורעשי רשא תומדו ןוימד לכ ונממ קיחריו
 , םימשה ימשו םימשה אבצ לכל לעמ | , לא יבכוכל לעממ פעיב ףועל דאמ
 םש -- םשו -- ףופ ןיא רוא ירואמ דע , םייחה רוקמ דע עיגיו אוביו הלעי
 וילא ללפתת , לעממ ּהּולֶא תמשנ ,המשנה לכ תמשנ םע ותמשנ רבחתה
 ,+--הבהאה רוקמ םע הבהא ייח הצנל יחתו וקיחב ךפתשת , םימלוע ימלועל
 דלונ) ידַאס ןידרעכילפָאמ םשב עדונה ררושמה היה הזה ררושמה רורב
 ,(1201 א"נ א"ה תנשב הכותב תמ םג םָאריש ריעב 1189, ט"מקתת א'ד תנשב
 תוצראל אבוהו (רערהַאפציירק) בלצה יעסונ םירצונה ידיב יבש לפנ אוה
 ,םדקה ץרא יררושמ לכמ רהוי אפורייאב ומש עדונ הזה רבדה ללגבו , ברעמה
 / = 0₪1881860) יםינשוש רעיי םשב םיבוקנה םירובג ירישו הרמז יריש רש אוה
 ואו םיאלמ םהו , (ןעטרַאגטכורפ + טה ירפ ןג יִצָע םשבו (ןיאהנעזַאר
 שלשה האמה תישארב , ץרא ךרד תוכילהו לכשה רסומב םיצבשמו םרקה ץרא
 רשא בלצה יעסונ םיתפרצה ידיב היבשב הזה ררושמה חַקְל , ו'נהפסל הרשע
 תא רַצְבְל ךרפב וב ּודרָיו דבע תרובע ותוא ודיבעיו , הדוהי ץראב זא ויה
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 תמאה ינדא לע םידסוימה םימיה ירבד םה רעזמ טעמו , ןוימדהו רישה חור
 םעטסור ץרענה רובנה אוה אלה , וילע םינעשנ וירופס לכ רשא ְךוְּתַה רומעה

 ל אוב 102 ומ ו לע 0

 : לע תופחרמ הזה קלחב ררושמה תורמא לכ . םיניע תריאמו בל תחמשמ

 וכלט רשא םיבר םיכלמ ימיב תומוצע תורובג שעיו דאמ םימי ךיראה רשא
 לע ויתורבדמ ואשנב וקפפ אלמ אל הזה הלענה ררושמה םנמא . ןאריאב
 וינפחב ףוסאיו קוחרמל ועד אשיו , םידחא תורוד תורוק לעו םיטרפ םישנא
 הטנ םלָכ לעו , םימשה לכ תחת םדאה ינב לכ יללעמו לבת ירוצי לכ תוכילה
 שערי רודל רודמ . - ובבל תניבו ויניע תואר יפכ חקל ףיִטָה םלָּכ לע ,וק
 םישעמ ןומה םילגלנתמ וילג ינפ לעו , םימודק להנ |, ןתיא לחנ ןיאשכ וריש
 רַרָה 8 רשא םֶשַה ישנא יללעמו םדק ירובג תורובנ , תישארבמש
 לר לכ ובסי וילע רשא ריצה ,-- םהיתוארונ זוזעו םהיתואלפנ ירבד ; םדובכ
 ,ךשחה םע רואה תמחלמ ןויער ,םיסרפה תרותב ררושה ןויערה אוה , הזה רישה
 -- (ערהו ךשחה רוקמ) ןארוט םע (בוטהו רואה ןכשמ) ןאריא , ערה םע בוטה
 םיתעה לכו סרפ יכלמ ימי ירבד וכותב לכלבי , הזה רקיה ורפסמ ינשה שארה
 רַנ תובָּב רע םינורחאהו םינושארה תורורב םמע ינב לעו םהילע ורבע רשא
 קלחב הזה ררושמה גיצהו רשאכ הנהו . םיאיברעה ידי .תרגתב םידינאסָאסה
 ןכ  ,וירופפ לכל השארה ןבאלו םירובגה לכ סנל םעטסור רובנה תא ןושארה
 קלחה ירופס לכ רשא ינימיה רומעל ינרקומה ררנסכלא תא ינשה וקלחב גיצה
 סרפ תכולמ תא רדנסכלא חקל אל םיסרפה ירבר יפל יכ ..וילע םינעשנ אוהה
 תא השאל ול חקל סרפ יכלממ דחא יכ ןעי , קרצו טפשמב םא יכ זולנו קשעב
 התוא חלש , ויניעב ןח האצמ אל רשאכו , ןודקומ יכלממ םיכלמה דהא תב
 סרפ תכולמ :התאי ולו , ררנסכלא -- היה םהיתולולכ ליל ירפ ךא , וינפ לעמ
 םיסרפה.--ומזע ןואָג תראפתו םתלהת אוה , םכלמ אוה ,השוריה טפשמ יפ לע
 םהיפב ןיא ךא |, ןוי יררושמ שאר רעמָאה לא הזה ררושמה תא ּוושיו ומדי
 ןתי , םינומדקה םיררושמה יריש תא םועטל ךַח ול רשא שיא לכ יב , הנובנ
 םיענ םאנ םָאְנִי אל ,םירובנ יריש תבאלמב רעמָאהמ הזה ררושמה לפונ יכ וידע
 ויתפש םסק ול ןיאו = , והומכ םירמא ףוצ ףיטי אל ץונושל קילחי אל ,והומכ
 לילכ , אוהה םיכלמ רפס , -- תושפנ תקולו תובבל ךשומה הואנה ורבדמו
 םילופכ םיזורח ףלא םישש ליכיו ,  יזודרעפ ררושמה יריש לכל והנה תראפת
 1106--1203,ג'סקתת--ו'סתת א"ד תנשמ הינשה הפוקתה . -- (ןעזרעפלעפפַאד)
 רשא) ירעוונע דחאה םש , תושעל םיררושמ ינש ולידגה תאזה הפוקתה ימיב

 חמ רשא) ימָאזינ ינשה םשו , (1152, ב"יקתת א'ר תנשב קלַאב ריעב תמ
 רובעבל ןֶח חור ויריש ינפ לע הרעה ןושארה , (ותדלומ ריע ,  עשרנעה ריעב
 רובכל ורונכ יוק וננוכב ונממ לדגי ינשהו / םיאישנהו םינזורה תאמ ןוצר קָּפַה
 ץראלו סמע ינבל עישוהל דגנמ םשפנ וכילשה רשא תפומה ישנא םירובנה
 - תור , ריבכ ררושמ חור ללוחתי םימוצעהו םיברה ויריש לכ יגפ לעו + םתדלומ

 הצילמ



 (ןנורעמ) םיזורחב 0 ויריש | . גורעס 2% .רייס ּובָא ירי לע רואל וא
 םילותה .ירבדבו ןטב ירדח םיררוי םיצרמנ .םירבדב , (ַאְזָארפ) תוזרפ

 ךרדכ הברה םירבד רתעָבּו תּודָח תודיחו םיבינו םיאטבמב , קוחש .םיררוע
 חור יפנכ לע ףוע םיהיבגמה םיבנשנ םירבדב , (רעקירַאטעפר) ןושלה ילעב
 חראכ רבכנ ןויער םילכלכמה  םורצק  םירמאב םג יהו יהנ ירבדבו הצילמז
 דנעזיוט) *דחאו תוליל ףלאי םשב עדונה אלפנה רופסה . -- םילשמ יִלְַמְ
 םג ורה םיאיברעה .יצולמ ., ברע .ץרא .רילי אוה םג אוה , (טלאנ ענייא רנוא
 תוכלהתמה .תונוש .תונושלב םימעפ תובר  קתענ םימיה תוברבו , ותוא ודל

 ןאמקָאל ןומדקה םכחהל םיסהוימה .םירקיה .םילשמה םג , אפורייא תוצראב |
 ןמזה תא עדנ אלו .ונממ םלענ ךא , םה םיאיברעה בבל תואצות , (10% חג )
 תונושלל .תובר .םימעפ וקתענ םה .םגו , רואל םהה .םילשמה וב ואצי רשא
  וםיאיברעה ידי .לע ונל וערונ (0108תַ) יפאדיב ילשמ םנ . םנל ןיִהיו תויברעמה |
 תיסרפ וא תירוה ןושלמ םתוא .קיהעה יברעה (]₪019188) אפַאקָאמלַא יב

 ןושלמו , (4108ונ8ַטפְ) . רוזנאסלא ףילכה  ימיב (26008ק106) יא ( 01
 לַעַאּפַאט ןבא רַאְּפאשיד ררושמה ,אפורייא .תונושל לכב ןכ .ירחא וקתענ ברע"
 לֶלָהמַה רישה תא רבח , םיררפסה .םיאיברעה ירלימ .(0א0ו18(גז 1 131801)
 יפ לע חוכוהל ררושמה הסנ ובו (שנעמ רוטאנ) ייעבטה םהא* םשב ארקנה
 יכ .דע דַלְוי ארפ רָיַע רשא רענה תא ָךָנִחְל ונרי לֶאל שי יכ םדאה ינב .תודלות

 . הלעמה םדאה .רת םורמ רע והממורצ
 תורוצנו  תושהח תושעל ולידה רמהמ תר ילעב . םיסרפה ,(2 |
 תכאלמ ,תיברעה רוטארעטילב םיאיברעה ושע רשאמ רתוי תיסרפה רוטארעטילב |
 הלדג ו (885888166ח) םידינאסאסה ימיב דוע סרפ ץראַב האסכ התש רשא ריש

 ימי ךשמב יכ דע , דמחמ תד ילעב ידי לע זע רתיבו תאש רתיב החילצהו דוע
 הכאלמה התלע ., םירצונה תריפסל הרשע עבהאה האמה דע תירישעה האמה
 ללָאטשגרופ"יעממַאה .לודגה םכחה , םילולה ירפ שעת הלעמ הלעמ תאזה |

 םדקה ץרא תמכחב הרובג םע .עורז ול רשא (גתומסז ץגתק8131)
 לכו תופוקת עבשל תיסרפה רוטארעטילה תודלות תא קלח , טסילַאטנעירָא)
 הפוקתה ימיב םֶש םהל ּושע רשא םילודגה םיררושמה תומשב תבלשמ הפקה
 ו'פתת--ג"ערת א"ד תנשמ הנושארה הפוקתה ,םיררושמה רתימ הברה רתי אוהה

 בבל םכח רבג םיררושמה לכ לע הָלַעְתַה איהה .הפוקתה ימיב 2 --1106, 
 רעד) יזודרעפ םשב הנוכי רשא רוזנַאמ םיזָאק לּוּבַא ומשו םילעפ ברו

 עמַאנהאש םשב ונבקי ויפ רשא ראמ רבכנ רפס בתכ אוה . (עשיזידַארָאפ *
 . רחאה שארה : םישאר ינשל היהו דרפו הזה רפסה . (םיכלמ רם 5010811808

 יריבכ םירובג יריש , תוקיתע תורוסמו תודגה , םינומדק םילשמ ןומה ףוסאי =
 םהב חפנ ררושמהו , םדק ימיב ןַאריָא ץרא ירובג תורובג רָבְר הירפסמה םימי
 תשרח האירבל ויהיו ודכלתה יכ רע , הבגשנ הצילמ חור ו םייח חור תמש

 | תחמשמ
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 . תבהא שא םּבִחב הדקי , איהה הבהאה שא תחתו , הָקְלָח ומָש תוחפשהו
 - ןא ינמ תחקלתמ תדה תאנק םג איהה הבהא שאו , ףקת לכב םתנומאו םתרל
 - תָנָשִּתַו םיאיברעה יריש לע הרבע השדח הָפיִלָח דוע םג . -- םהיריש תיברמב
 תורבהה רפסמ תא סלפב לוקשל קחל םהל ומש םיאיברעה יכ , םמעט בוט תא
 , םיבוצקו םילוקש םיזורחו םהירישל םיתב תושעל ,םהירישב הרושו הרגש לכב

 רשא , הלאכ םיבר םירבד דועו , הנהל םיענ לצלצ רשא תובתו תולמ רוחבל 2
 ושילחי , הצילמה דוה תא ותיחשי ךא / םינזא  תועמשהל תומיענ ונתי םנמא :
 ףוס .ותָוא לככ ףוע היבגהמ ןוימדה חור יפנכ תא וצצקיו ןויערה זוזע תא |

 , רברמ דומל ארפכ ישפח תויהל םינָפל ןיכסה ןכסַה רשא יברעה יכ רבד
 רשא , ףצק יריש ררושל רישה חור וילע הקצי ומרח שיאל הזעה ותאנש רשא
 *! תאהי : רמאי חַצְר יִדְבּו , המחלמ תעורתו רפוש יִדָב החמשו הלהָצ ושפנ
 עיקר תחת חּונְבּו ןשבככ רעּב םויב היצ תוברעב וטטושב ובל ץֶלָע רשאו
 תא רוסאיו , ותשחנ רָּבְכַו םיתובע וילע ןתנ אוה אוה ! לילה יִמַרָּב םימשה
 םהב הסנ אל רשא םיטפשמו םיקחב ותריש טהל ףועַמּו ונוימד חור תפועת
 תא שילחהל םא יכ תיתמאה הצילמהל המה ליעוהל אלו רזעל אל רשאו ודועמ-
 תיברע תפשב רבח , (דמחמ תרות) ןאראקה רפס . -- היתומוצעת תאו הזוזע

 תיזרפ ןושל ונושל , (8₪ַזֶטמ) .םיקלח רשע העבראו.האמ לכלכי , הרורבו החצ ,
 הברי םידחא תומוקמב םג , הרושו הרוש לכב הוש תורבהה רפסמ ךא ,(אזַארפ) \

 םיבר תומוקמב םלוא , (ןערָאטעהר) ןושלה ילעב ךרדכ םילמ ריתעיו םירבד ..
 הצילמה חור םג ,םב תֶרָעַּב ןוימדַה מכ תבהלשו , וירופסב שא בתל קַצּוה
 'ה םוי דחפ תא םהב רפסי רשא םהה םיקלהב םג המו , םָּבַתְּב תדקוי הצרמנה
 שיאל םלשלו ץראה לכ טופשל טפשמה יהלא אובי אוב רשא ארונהו לודנה

 םתושפנב םיאטהה וטפָשי רשא םיארונהו םיערה םיטפשה תאו , והשעמכ /
 וססונתי , רמחמ רוד ירחא ויח רשא םיררושמה יריחב ןיב . -- היתחת לואשב ,

 םרא ץרא דילי ([8015 \זמט 46 8ממ) םאמע ּומא ביּבָאה : הלאה םַש ישנא
 בהא אוהו , וקח םחל איבהל ָאריִאק ריעב םִיִמ באוש ,םַע ייִנָע ןב , (אירוס)

 לעו , יקשנה ילב תרמזי םשב הנכי רשא המחלמו ברק לע םיריש ריִשָל דאמ

 .ןזג(גנהפפ1 יבאנאטומ :יןיימ םיבזט ויִרּודְו םינאתמ קותמ אוה רשאי תומה תודוא
 "א'ד) הנשב המחלמב הפסנו (915 ה"ערת א"ד) תנשב דלונ , ןוזמתְאמ6ספ] א

 -יאמְסַאו (1121 א'פתה א"ד) תנשב חצרנ י (7טָפַחַזַגָ) יִארגָאט , (965 ה"'כשת

 ו=- (1ץַזַַא) םב הססונ שָנְר חור רשא הרמז ירישב םֶש םהל ועש םהו ו (נ81) /
 / םירובג ירישב ןיוצמ היה (1195 ה"פתת א'ד) תנשב תמ (ַַנַאגַַנ) ינאריימ ּ

 הלענ ךא , םהירחא והינה רשא םהיריש יפ לע םיעדונה םיבר םיררושמ רועו

 םירופס םירפסמה םירישב ול בר וידי רשא , יריראה לודגה ררושמה היה םלכמ
 םהה וירישב . (רעטכידנעמאקַאמ) םהיארוק ךחל םיקותמו שפנל םיברע םיפי
 .רשא תואלפנה תורוקהו תועסמה תא םָאמעה ןב טעראה םשב ררושמה רפסא

 | ואצי
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 תיששה האמב ויח רשא (1₪0118א) םיקלָאירמא וא ( 4םו118818) םיקלירמַא
 םיאישנה דחא תב תא בהא הזה םיקלירמא ררושמהו . ג'נהפסל תיעיבשהו
 תובָא יכ , ץראב רנו ענ היה הזה רברה ללגבו , לָעְּפָאניטְנַאטסנָאק יאישנמ
 הָרָאגנַאל ואוב רע תובר תוצראב רדונתיו , םתמחב והופרריו והושרג ותבוהא
 ןאיניטסוי ול חלש .רשא לערב החושמ תָנתְב ידי לע תמ םשו (18ת2078)
 טבשו טבש לכלו םיבר םיטבשל םיאיברעה וררפנ דמחמ ינפל . -- החנמל =
 אלו , לבתה תוכולהת לכבו םהיריש יכררב , םהייח .יכרדב םינוש םיכרד ויה =

 ,םידחא םיטבש ידיב קר הלחנל ויה םהיריש , םהייח ימי לכ הלאבהלא וברעתה <
 םיתעה לכו .םֶמַע ינב תודלות : םהב הלחנו קלח היה אל םיטבשה רתי לכלו
 םיודב םירופסו תודגהו םילשמב םילולב ויה , םלועמ םהילע ורבע רשא תורוקהו
 לכו םהיטפשמו םהיקח , םינושארה ויתובאמ טבשו טבש לכ לבק רשא יפב |
 לע קר ונעשנ ,הנידמה יטפשמב םג ,והער ןיבו שיא ןיב םהינירו םהיתה ירבד =
 םהיפ לע ץורחל םלועמ וניכסה ןכסה רשא הפ לעבש םירבדו תומודק תורוסמ =
 ותרובגבו ותָמזמב אוה ךא ,דמחמ ימי .דע ויה הלא לכו . -- ןידו תר לכ |
 לכ תא רבחיו , ןהה תוקלחמהו .תֶלַּפַהַמּו הוה רצה .בצמהמ םתוא איצוה =

 אלו ודכלתה יכ דע דחא םַעְל םיררפנה םהיטבש לכ תאו םיאיברעה תוחפש
 רישהו הצילמה לע םג , םהייח תוכילה לכ ּונש זא ינמו , חצנל דוע ודרפתה =
 יהתו םיאיברעה תוצופת לכב .הטשפ רוטארעטילה . דאמ םיבר םיונש ורבע =

 תא הרבא הז תמעְל ךא . םהה םיטיה רע התיה רשאמ דוה תברו םינוא תבר
 התָרלומ ץרא תינכת םתוח םג , התמדק םדקמ הל היה .רשא יעבמה ּהָחּב <
 תלחנ קר םינפל ויה רשא תורקיה תולנסה , דוע הל היה אל (טָאטילָאניגירָא) =

 ודי אלמי ץפחה לכו ,ּולָּכ יונה לכל הלחנ תזְחא הנייהתו ּובָש , םיטרפ םיטבש
 דרתאל ופסאיו בל ימכח ,חור ישנא וררועתיו ומק ןכ לעו ,םהילע ומש ארקיו ןהב
 םיטבש וגה רשאו ורה רשא המכההו רסומה ילשמו תודגהה , םירישה תא דתא =

 . תחא .תרבתמב םורבחיו םירשי םיררס םהל ומישיו , םיבר תורודב םינוש
 / 40מ01טַא86ַ 2188 ןאוויד םשב ברע ןושלב הארקנ הלאכ םיריש תפָכָא |
 יצחב הפסָא , היתויחא לכמ הלהתלו םשל תערונה הפסאה . (עזעלנעממולב =

 ומשו םכח שיאו דּומְל שיא היה ּהָּפְסאַמּו ,םירצונה תריפסל תיעישתה האמה
7 
 ּט

, 

 םכחה ., (ירצונה ירחא 805 846. ו"רת--ה'סקת א'ד תנשמ יח) םאמעט ובא <

 רפסב םבתכיו םינבל תובאמ הפ לא הפמ םירופמה םירישה תא ףכא אוהה =
 תבתכה םש לע ,י תומוצעתו זע ,הרובגי ונורתפ אזַאמָאה םשב ונבקי ויפ רשא =
 ויה רשא םיררושמה , אוהה רפסה ןמ ןושארה קלחהל רשא (טפירשרעביא) =
 ץרא יכלמ דובכל םירשּומה םירישה םתוח תא םהיריש לע ועבק , דמחמ ירחא |

 רשא ןהה תונבל הבהאה שא תבהלש . -- ףנה תושעל תוקלח תפשב םינזורו
 ילעב יכ ןעי ,טאל טאל התבב ., םיאיברעה ירישב איהה תעה רע החקלתה
 תוהמאת טעו ופישפה הילעמ הדובכ ; השאה בצמ תא ץראל ורירוה רמחמ תד
 רו תוחפשהו 1
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2 | | 
 ב םירצונה תושפנב תומוצעתו זע  דוע וביהרה (ןעצנַאמָאר , רעדעילנערלעה)
 < תורה םג . ץראב זםילודגה םירובגה םשכ םש םהל תושעלו תולודג תושעל
 < םהל ושרי רשא ררפס ירע לכב שאר האשנ (טייהיירפ עכיילגרעגריב) םיחרזאה
 < םיאיברעה םע תירבה ילעב םירצונה לכ ומחלנ רשא הלודגה המחלמבו .םירצונה
 וחצנ (1919 ב"עקתת א'ד) , אנערַאמ ַאררעיס זוחמב ָאזּולָאט די לע (ןערעיומה)
 טבשו םזע הטמ םדימ וחקיו ןורָּבָש תילכת םּורְּבַשַיו םיאיברעה תא םירצונה
 ריע תא םג ןעיליטסַאק ךלמ דנָאניררעפ דכל םינשה תפוקתל .חצנל הלשממה
 , ררפס ץראב רוע וראשנ רשא , םיאיברעה ירע ַאדָאנַארג ריע תאו אבודרוק
 . (1948 'ח א'ה) האלהו אוה ןמ םירצונהל םידבע ויה םיאיברעהו

 תכאלמ (. . םהיתועידיו (רענַאדעמַאהאמ) םירמחמה תומכת 8 3
 , רישה תכאלמ תא םלועמ וריקוה םיאיברעה .םיאיברע 1. (טסנוקטכיד) רישה
 יכ םנימאהב , תואשנהו תומרה תומכחהו םיעדמה לכ לע הואשניו הוממוריו

 יאישנ םג ונפ ןכ לע , םילודגה םיררושמה בבל ירדחב תססונתמ םיהלא חור
 יפב לֶלְהִמה ררושמה היה תובר םימעפו , רישה תכאלמ לא םהיליצאו םיאיברעה

 טפוש תויהל רחבנ רשא םר .טפושו רש םג / המחלמ שיאו ליח רובג םג ,לכ
 יעושו תומורת ישנא דועו ,םיִצְנַה םהיטבשו םיאיברעה תוחפשמ ןיב חיכומו
 תושעל םהה םיאיברעה ירובג ואילפַה רשא תואלפנהו תורובגה ..הלאכ :םעה
 ישגרו הבהאה ישגר , האנשה ישגרו תודידיה ישגר , המחלמ הרש ימורמ לע
 ידיב ּוָה הָיָה , תומוצעתו זע 'לכב בֶרע ינב תושפנב ּועְּבַטָה רשא הלמחה

 קח רוע .תַרַל םרטב םיצרמנה םהיריש תא םהילע ונביו הנפ ינבאל םיררושמה
 . םימלוע תורודמ םיאיברעה ידיב רשא םי רו ב גה יריש םה םהו , רמחמ תד
 : המה אלה , םדק ימימ םיאיברעה שפנ תואת םרכזלו םמשְל רשא םיררושמה
 ארַאפנָאשו ךיזפפטפ(ג 568788 ןארראש אטָאבארט ,(10₪ב]ַַג]) ללאהלאהומ
 , םיאיברעה לכ יפב םיראפמו םיקיתע רתויה םיררושמה םה םה + (18]861808)
 המימי םימימ םע ןומה לכו םילכורהו םירחוסה ופסאתה םהה םרק ימיב הנהו
 םֶשַה ישנא םיררושמהו םיצילמה םגו , ןינקו רוחסמ תושעל דַאהְקַא ריעב

 יפ לעו , םהיתוצילמו םהיריש תכאלמב והער תא שיא ורחתיו םש ואב וצבקנ
 לכ יכ , םיררושמה תושפנב הרישה תכאלמל הקושתה דוע הרבג איהה הרתה
 ותעד רָשְכַה ןורתיו וחור רֶאָש תא םעה לכ יניעל חיכוהל ץמאתה שיאו שיא

 - םעה ינב לכ יניעב ןח אצמ רשא .רישה היהו , איהה .הממורה .הכאלמב

 לע בהז תויתואב בתכנ אוהה רישה ; םירישה רתי לכ לע ותוא רכבל והריכיו
 לעו , םימיה לכ רדהו דובכ ןּורְּבַול אבָאקה לכיה חתפ לע הָלְתִיַו ישמ תחפטמ

 םיריש* ונורתפו , (0811381[1) | טָאְקַאללאאמ םשב םהה דובכ יריש וארקי ןכ

 וורמע : הזה לודגה דובכה תא ולחנ רשא םיררושמה תומש סה הלאו יםיִלְתָ

 (800891ז) רייהוס ; םירצונה תריפסל תיששה האמב ויח רשא אפארַאטו ,טעראה

 - ריבעל , דחאכ המחלמ רובגו ץילמו ררושמ , ארָאטנא (20831ז) ריהָאצ וא



 ךשה ןֶנָע ימיב הריראהלו סהיניב המכחה לידגהל ולעפ תוברו , הניב תמכח
 רשא (רעקלָאפרוטלוק) םירואנה םימעה ורמל בָרע יררושממ , -- םהה לפרעו |

 רישה יתב תינבה תאו (ןעמייר) ריש ירבדב םיזורחה תכאלמ תא םיִניִּבַה ימיב
 םיִרָפְסַמַה תא ודוה ץראַמ ואיבה םיאיברעה , םתוחפשמלו , םהינימל םתוקלחמל <
 םּולְּכְק םהמו , (ןרעפיצ עשיבַארא .איד) בֶרַע יִרָּפְסַמ םשב םיעדונה (ןרעפיצ) |
 .םיבגשנה תונובשחה לכב תּורָסומ ינבאלו הָנּפ ינבאל םוחקיו ברעמה ץרא ימכח =

 ידי לעו לבה יבחרב םֶהיִעְסִמ יפ לע ץראה ירקחמ לובג תא וביחרה םה
 ברעמה תוצרא תא ורישעה םה . רּודָּב לכ בחרו ךרא תא רודמל םהיתוניחב |

 תעלות ידי לעו ,ןינקו רוחסמ תושעל ןהילא ואיבה רשא תושדחה םהיתולוכרמב
 םיחמצ דועו (רהַָאררעקקוצ) שבדה ינק ,ןארפאזה , ָאנידניִאה ירי לע ,יִשָמַה <

 הכאלמה ישוע ירי תא וקיזחה , איליציסלו דרפסל ואיבה רשא םירחא םיעטנו |
 (2801146ז) םינענכה ויה רשאכו . החלצהה יִמּורַמ לע ולע יכ רע הרובע ירבועו <

 יפ לע ורבח םהומכו , םהה םימיב םיאיברעה ויה ןכ , םדק ימיב לבתה ירחומ
 , - דחי ברעמה ץרא םע םדקה ץרא תא םרחסמ

 ץרא ררפס ץֶרא התיה ןעדַאייעמָאה תחפשממ םיפילכה ימיב 8 9
 ,םדא תובבר תואלמו תובוטו תולודג תובר םירע .. תוצראה לכל יבצ ץראו ץפח
 המדאה תדובע , תבשחמ תכאלמ לכ , ררפס תמדא לע רזנ ינבאכ וססונתה
 םירהב םיבצוהה ,ץראב וצרפ (טכוצהיפ) רקב הנקמו ןאצ הנקמ תוברתו

 , רשע םיאלמה םהירפכ . המדאה קיִחָמ לזרבו תשחנ ,בהזו ףסכ ואיצוה
 ליח לע .םהידָע ונתנ (41פ8ַופַזַג) םיראופמה .םהילכיהו יפה ילילכ םהירצח
 . םיענו רקי ןוה לכ םיאלמ םהיתבו םדי האצמ ריבכ יכו , בוני יכ ץראה יבשוו
 . תראפתלו דובכל שאר ואשנ ןמא ידי ישעמו השעמה תשרה לכו תעדו המכח +

 ררפס שמש הדרי , ןעְדַאייעמָאה תיבמ םיפילכה תלשממ רנ תובְב ירחא ךא
 תוכלממל הגלפנ איהה ץראב רשא םיאיברעה תלשממו , תינרחא תולעמ רשע *
 יכ . ןופצ תאפב םיבשויה םירצונה ידיב טעמ טעמ ולפנ רשא תונושו תונטק |

 תומוצע תומחלמ ידי לע םצרא תולובג תא וביחרה עירטסיואב רשא םירצונה
 ,רי קזחב תובר  תונידמו םירע םהמ עורקל וחילציו םיאיברעה םע ושע רשא
 ודסי םינשה תוברב יכ דע םיאיברעה ירע תא דוכלו ךולה םירצונה וכלה ןכו

 ןעיליטסַאק : ןה אלה , םירי .תובחרו תולודנ תוכלממ שלש ררפס ץראב םהל |
 די לע השא ובשי ןהה תוכלממה . לאגוטרופו , ןעינָאגארַא + (08 1110ם)

 ומחלנ םימיה לכ רימתו , רחא םעמ טילשו בר לכ תעמשמל ורס אלו התוחא <
 תולודגה תומחלמה ידי לע ,וחילצה ונפ רשא לכבו בגנה יבשוי םיאיברעהב
 ייח יבהואלו םתד תאנק יאנקמל , ליח ירובגל דרפס יבשוי םירצונה ויהנ ןהה
 םהיתומחלמב םירצונה יללעמ תא ּורָש םהה תורודה יררושמ . שפחהו רורדה
 ריצי םשב ערונה ללהמה שיאה יללעמ תא םג המו / םהיתוכילה לכבו
 1099, ט'גתת איד , סהירובנ ירישו / (018 68ם006800ז) יראדאעפמַאק
 רערעילנעדלעה ,
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 לרַאק ךא .  איהה ץראב הישרשמ תירצונה תד-תא תואשהלו תפרצ ץרא לכ
 .ברחב םתארקל אצי | , לאטסירעה דילי עדונה רובגה ןיפיפ ןב (* ללעטרַאמ
 עיטַאָאפ  ןיבו (1טטזפ) רוט ןיב םיפוצר םימי העבש םב םהליו הפולש
 בושל ופכא םהילע דבכיו ברח יפל םשילחיו (732, ב"צת א"ד) (** (701[ 678)
 . ררפפ הצרא רוחא

 םיפילכה .םג ([ןגזטפ 8] 1850114) רישאר לא ןורָאה ףילכה 8
 , ליקַאוואטומ ,םיסַאטּומ ,ןומאמ ,ןימע : המה אלה) וירהא ואסכ לע ובשי רשא
 יבחרמל וכלה אלו , סח בָרָק ירחא ופרר אל (םהומכ םיבר דועו ריִסַאטנומ
 , הישותו המכח לודנהל םֶניִעַמ לכ ּומָש ךא = ,םהל אל הונְכָשִמ תָשָרַל לבת
 יתב . םהלשממ ץראב השעמה תשרח לכו תבשחמ תכאלמו םיערמ תורפַהְל
 ימרכו דמח ינג ,תובגשנ תוריטו תונמרא , דובכ ילכיה + (11080668) תולפה
 םירקי םירבד רועו (עטראוונרעטש) םיבבוכ הפצמ ,םירפכ יהב , הראפה
 רוחפמו הדובע תכאלמ ידי.לע : םיאיברעה ירעמ ריעו ריע לכב וססונתה הלאכ
 תראפת רקיִל , םינונעתה תבהאל .חתפנ רּוקַמ היה רשעהו , ורישעיו ולדג בר
 תשא (80ַטְַַָא) הדייבָאז .  בבל  תויבשמ לכלו הרמתה תויָכַש לכלוא ,הלודג
 םע תוטקה השבָל רמחמ יפ תּורָמְל רשא הנושארה התיה רישָאר לא ןורָאה
 הנבלו רמ הרטק ([₪ג8ַַ) םישנה תיב תא , ץפָח ינבא יִרָעְו בהז תוצבְשִמ
 תולמש השיבלה התוא תותרשמה תומלעה תאו + חוחינ חירל לכור תקבא לבו
 (קיזומ) הרמזה תכאלמ , (רוטקעטיכרא) ןינבה תכאלמ ,רישו הצילמ ,-- םירענ
 ירעב תלצבחכ וחרפ (ןעקסעבַארָא) , (יירעלאמנעטנעמַאנרַא) רּויַצַה תכאלמו
 ירעב .תרק ימורמ יפג לע ובשי  םיערמו תומכח ; םיאיברעהל רשא תוריבה
 , ןהומכ תובר םירע רועו הָגרעלַאס , ררגַאב / ַאריהַאק / (00760ה) אבודרוק
 תומי ירבדב , (קיטאממארג) קודקדה תמכחב תושעל םיאיברעה ולידגה דותיבו
 תמכהב ,איפוסוליפב ,(טפאשנעססיווסטכער) םיטפשמהו םיקתה תעיריב ,םלוע
 תמכחבו (עימָאנָארטסַא) הנוכתה תמכחב (ארבעגלַא , קיטאמעהטַאמ) ןובשחה
 תאמ . האופרה תמכהבו קינָאטֶאבהו עימעכה תמכהב , (עינָאלֶארטסא) ןויזחה
 וקיתעה םג , םינוש םיערמו ('מנ898]) תו'חָה ילשמ תא ולחנ םידוהה
 , םערילקייא ,םסעלעטַאטסירַא ירפכ תא רוחיבו םינויה ירפס רחבמ תא םנושלל

 ימכת בבל תואצות הלאכ םירקי םירפס רועו סעטארקַאפיה , סָאנעלַאְג , ימלת
 ןושלב םהה םירפסה תוקתעהו . םלוע ימי לכ הלהתלו םשל םיעדונה םינויה
 רואו םימכחה ילגרל רנ ויהיו ברעמה תוצרא לכב ןכ ירחא וטשפתה , ברע

 רבד לכב םהירמלמו םירצונה יךומ םיאיברעה ויה םיִניִּבַה ימי לכב . םתביתנל
 תמכה

 רובגל דובכ יונכו ראת אוהו , (רעממאה רעד) שיטפ  ונורתפ ללעטראמ ("
 רודה ימכח שארל קזחה שיטפ ראתה וגאצמ ל"וח ימיב דועו , בבל םכח שיאל םג ליח
 .(הכ ףר הוביב)

 . תפרצ ץראב ענעיוו תנירמב הריבה ריע איה עיטאאפ ('*



 תחפשמ ינב ךא ,רבכמ ול התאי רשא ,יִלא יל הרשמה האב ותומ ירחאו .ויבורקו
 ,(660 כ'ת א"ד)ץראב םיחרזא תמחלמ וררועיו/ול וממוקתה (82668]0₪101) הָאיַמָא
 הרשמהו , תוהלב ןמ ומת ופס ותיב ינב לכ םג ,יִלַא תמוה איהה המחלמבו
 םתראפת ןכשמ תא ומָש תאזה החפשמהיינב םיפילכהו הָאיִמָא תחפשמל הָּבְסָנ
 ררועל םיאיברעה דוע ופיסוה ןעדַאייעמָאה תיב תלשממ ימיב . -- קשמד ריעב |

 תוכלממו תוצרא טהל ושרייו תוינאב םיה ודרי םג השביה ךרד ורבעיו ,םתרובג
 הנטקה איזא ץרא םג (םסקַמפ) סודָאהר יִאְו ןרעפיצ יא . םתשקבו םברהב |
 תכלממ תַביִּב םג . השקה םברח רּוצ תובהלמ ּותַחָיְו םתרובג ינפמ ולחלחתה |

 תוברו : ,רוצָמ הילע ּומָש םימעפ תובר יכ , םהינפמ הזגרו הדרח ץנָאציב
 דומעל ריעה יבשוי .ולכי אלו , המחלמ שערב היתומוח תא ושיערה םימעפ
 (רעייפ סעשיפירג) םינויה שא םשב תעדונה שאה תא ואיצמה רשא דע םהינפל
 םג םיאיברעה ודכל םהה םימיב -- םהינפמ םהה םיוג יצירע תא ושרנ הדי לעו
 ץראה ברקמ תירצונח תד תא והירכה הכורא המחלמבו + תינופצה אקירפא ץרא
 / ןיע תב ידמחמ לב םיפלעמ םיחאו דמח תורש די.לע סינוט זוחמב . איהה

 תלכור ריע התיה רשא  ,ןַאווַארייִאק םשב תעדונה יפי תלילב ריע םהל וננוב
 אקירפא דוע דַחַת אל האלהו זא ינמו , תוחראה רחס רּוַּטו םימעה לב.

 םינפל רשא תחת :(רעדנָאל עטריזיליוויצ) תורואנה תוצראה רפסמב תינופצה
 יבכור םיניאודעב יטבש . םיעדמו המכה האלט התיה םיאמורה ןוטלש ימיב
 רשא תימוקמה לע .סֶמחְלּו רשְל טלקמ תונירמ םהל וננוכ = , םיריחמ םיסוס
 תא םיאיברעה ּומש עיליציס יאב םג . ררהו רוה לכב םיבר םימי ינפל ופסונתה
 שיא קושעלו ללש לולשל רימת אילאטיא ץראב וטשפ םשמו , םהיתונועמ
 . ותלחנו רבג ותיבו
 ָאגיִררָאר רירוה , םירצונה רפסמל תינימשה האמה תישארב < 0 ,
 ץראב ותוכלמ אסכמ (שנווש) אציפיוו ךלמה תא םיברעמה םיהטָאגה טילש
 אקירפאב רשא םיאיברעה תא וארק הדומה ךלמה ינבו , (עינַאפש) ררפס
 םיאיברעה אבצ רש (זַַזָע) קיראטו . וליחבו ָאגיררָארב םחלהל םהל רוזעל
 הגָפה ןבא רויו , (עגנערעעמ) םיה רצמ תא  רובעיו .רהמיו םלוקב עמש

 םע םחליו .אוביו (6606 81 18ז18) ראטלארביג .הרוצבה ריעה  תורסומל
 תמחלמב , הדשב הכרעמב ויגפמ םסיניו והגחמ לכ תא ךיו , יחטָאגה ָאגירדָאר
 010868 6618 ?0ם(678) ארעטנָארפ אל עד םערעכ תמחלמ םשב תעדונה איהה
 א'ר) ;םהיללח לע לפנ םדיגנ אגיררָאר םגו ברחב םיהטָאנה ישרפ רחבמ ולפנ
 ץרא בחור אלמ תא לק הרהמ ורבע םיחצנמה (ןרעיומה) םיאיברעהו (711 א'עת
 ירובג רחבמ גשה םש רשאו הל ביבס םירה רשא עירטסיוא דע ועיגיו ררפמ
 (ןענעצַארַאסה) םיאיברעהו ,םיליחה רש ןָאיַאְלַאפ תרוקפ תתת,ומל טלפמ םיהטַאגה
 ןָאנעריפה יררה. תא ורבעיו דרפסב םהיחאכ םה םג ליח ושע ןוחצנה ידומל
 תא שובכל היוטנ םדי דועו / ענָאהר רתנ רע תימוררה תפרצ ץרא תא ודכליז

 לכ % (ב"ח ע"יד)
 וש
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 == רימהמ םידוהיה םהיחא תא ואיני לבל םהילע הֶוָצ דיה תקָּחב . םינָשיה הלּפת
 ו <<

 - ררהו רובכ תתל הָבּוהַה םהילע םג ! אוה םשפנב יכ , רמחמ תרב םתד תא
 < תגידמה תודוקפב הלחנו קלח ןיא ידוהי שיא .לכל ,.רמחמ תד ילעב לכל
 שיא ןיב רשא תובירה ירבדו םיטפשמהו םיקחה לכב ער ּווחְי אלו ,היִתורשַמּו
 ידגב ושבלי אל  ,םיִרּוח ינבכ םיסוס לע ובכרי אל .רמחמ תד ילעבמ שיאל
 דמחמ ךַרָּב ערז אל יכ םוריכי םהיאור לכ רשא םירתא םידגב קר , םיאיברע
 םישפח ויה רמחמ תרות זועמב םיקיזחמה םיאיברעה רשא .תחתו , םה
 תָלִנְָג סמ - תתל: םיפומע, םידוהיה .ויה , רפכו המורת לכמו םבמו סמ .לכמ
 םלעפל ואצי אל איהה תירבה ירבד ךא 5 תודשה סמו (רעייטשפפַאָק)

 םירוהיה תא םיִנָוע ויה יכ ףא הנומאהייזע םיאיברעה יִאְנְק יכ ו רַאמָא ייחב םג
 וצקש אלו ּוזַב אל תאז לכב =, דמחמ .תד יפנכ לצב תוסחלו אובל םנאָמ לע
 םכרעכ :םישנאל-םובשחיז :דובכ םהילע וליצאה רוע יכ אוה ךופהנו , םתוא
 , םיאיברעה :לככ הנירמה יטפשמב םיחרזאלו .םיאיבנה .יאצאצו םהרבא ינב
 אוזאב רשא םידוהיה : םּואָשַנִו םּולְטָנָינ הלודגו רֶקָי דוע ונתנ םידוהיה ימכחלו
 םימעה תא דמחמ תד ילעב וחצנ רשא ןוחצנה לע הלורג החמש וחמש םירצמו
 , םהיחל לעמ לע ימירמכ םובשחיו  םהילע םלע תא ודיבכֶה רשא םיצירעה
 םירוהיל התיה (קָאריִא םשב הל ּוארקי םיאיברעה רשא) המודקה לבב .תפנב
 , םינורחאה סרפ יבלמ תא םיאיברעה :וחצנ רשא ןוחצנה ידי לע- תלודנ העושת
 טאש לכב םהיקיצמו םֶהיִנעְמ םיסרפה עורז תא רַבשְל םהל ורזָע םידוהיהו
 רע איהה המחלמב םיאיברעהל הלודנ תלעות ואיבה וניניע תואר יפלו , שפנב
 . בֶר בקעו בוט רָבָש םהל םלשְמ קפאתהל לוכי אל זעה יאנקה רַאמָא םנ יב
 הזה ףילבה יניעב ןח אצמ ,יאנתסוב ומשו ישי עזגמ רֶטה הלוגה ישארמ רחאו
 סרפ ךלמ ּורזָאכ תב ארָאד תא ול ןתיו / ותוא רבע רשא הנמאנה ותרובע לע
 הצרא םרא ץראמ ףיִלְּבַה אבצ רש ורמע עסנ ןכ ירחא ,(642 ב"ת א"ד ךרעב)השאל
 םיבר םירפוס תרבד יפלו ,(640'ת א'ד) הריבה אורדנסכלא תא רוכליו םירצמ
 ירחא (קעהטַָאילביב) םירפסה ףֶכא תיבב םש דוע םיראשנה םירפסה לכ תא ףרש
 ירחא . םירצמ תא ותוצהב רפיק סוילוי ימיב םיאמורה וב ּולָח רשא הפרשה
 הנניציו שאב הפרשיו (ןאמוקפ18ַ) ףכ ריע תא סרה , אירדנסכלא תא ור
 (08189) הריאק וא (אאַָוזַב) הריהאק תא הנב הָתְבְרְקְבּו , הקיר הילחנ לע
 רמחמ תד תא היתחת םשיו םירצונה תד תא םירצממ שרגיו , הריבה
 . ץראב תמלשל

 בלב ותינח תבהל תא יסרפ שיא איבה םיריבכ אל םימי ירחא < 9.
 [ רב הולכה אוה ,  םיאיברעה .לע ףילכל ןאמהטַא יהיו  ,.והתימיו ראמא
 0644--696 = = תומד םלצב ןַארָאקה רפס תא ךרע רשאו ףסא רשא ןאמהטַא
 ,אמהטַא םג לפנ ,הנש הרשע םיתש ץקמ . הזה םויה רע אוה רשאכ ותינבת
 'לרשב יראשל םינפ אשנ רשא לע וילע ורשק רשא םירשוק ירי תרגתב ברח יפל

 ויבורקו



 ו ונתוח לע ןנוקטו רפס. אוה רועב ךא :, ודוהו ודובכ תַשְֶלו ואסכ-לע תֶבָשל
 רעקעב .ּבַא תא .בישוהל 'תונוש תולובחת :שעתַו רמחמ תשא השיא הָלְכִנִתַה
 םוקמ תא אלממה ןושארה טילשה אוה יהיו ,הלעב רמחמ רובכ אסכ לע היבא
 הרשמהו | רעקעב ּוּבַא תמ- םימי םיתנש ץקמ :. (ףיִלַכ) :אוהה זעה קקוחמה
 וכלי\ ליח  ורבג םנ םיאיברעה וקתע וימיבו ,.ליחה  רובג רַאמִא .לא הָּבִִג

 דיבכהלו םימוצע םימאלו םיבר םיוג םהינפל :רַרָל הפולש ברחב ץרא יבחרמל =
 ודכל תהא המחלמ תרעסב , םאיבנ רמחמ תד תרוסמב .אובל :םהילע םרי
 םילשורי ירעשב ואב :דוהו .חצנ תעורתבו , םרא ץהא .תאו לארשי ץרא תא
 םהילע .לבקל ןהיבשוי תא ופכא השקה םברחבו , קשמדו'איכויטנא ירעשבו
 לע תיבה רה לע (עעשַאמ) הלפת תיב ראמָא הנב וא . השדחה םתרות לע
 אוהה תיבהו , שךק תררהב לארשנ יהלא שדקמ םינפל ססונתה רשא םוקמה
 ףילכה תּואָבְצ ירש , תמויוילא ברקה רזה לכו הזה .םויה דע .ררועתינ םוקי
 תומחלמ ירהא , תולובחתה לעבו םורעה ורמעו '('הל ברח) דילאהק ויח :אוהה
 ךלמ שוירר םינָּפל סָנ רשאכו ,  סרפ תוכלממ תא  םיאיברעה ורכל תולודנ
 םרפ .ךלמ (1ע6ָקְאזַ) ררענערזעי .סג ןכ , לודגה רדנסכלא ברח ינפמ סרפ
 ,(שאה דויל ורבע  םיסרפה יכ) 1תָד שא ודיבו םיאיברעה ברח ינפמ-ןורחאה
 תוצרא לכב םיאיברעה וצרפ זאו , והוחצריו שרֶח םיהָצְרַכ וילע ּומק וסונב ךא
 , .הנוילעה ודוה דע רּובָעו ףטש ופטשיו םדק תאפל רשא תונוילעה איוא
 , ! ירמחמ תד וא ברח ברח* :.וארק וב םלגר ףכ הכר רשא םוקמ לכבו
 . הרזמה תוצרא לכ לע ּהָמְנ תא .דמחמ תרות הַמיִרָה האלהו אוהה םויהמו
 הרצב ריע 2 ןה רתויב תוללֶהמהו ,  תובר תושדח :םיִרע ּונָּב .םיאיברעהו
 רונ ינבאכ .וססונתה רשא , (44ָ80) דדגכו ./ (אטָנפ) הלוק = (903ז8)
 ץרא יספא לכמ םילכורהו -םירחופה הָוקְמ םוקמל- הנייהתו , םיניע. תרמחל
 םדקה ינב טפשמכ דמח ילכיהו םינופס םיתבב בוט בור לע וגנעתה ןהיבשויו
 קבר רֶאמַא ףילכה הנהו , םדא ינכ תוגונעת .יפדורו הלודג  תראפת יבחוא
 ילב סומזיטָאנאפה תרעסב םפרריו םידוהיה תא םוטשיו  רמחמ .תרותב האמ
 תיראש םע רמחמ תרכ רשא תירבה תא םג ריפה ּותְרְל ותאנק בורבו , ךשח
 שרגיו , ָארָאקדלירָאווב רשא םתטילפ םעו רובח .תנירמב וראשנ רשא םידוהיה
 לכמו ןארַאגאנמ שָרְנ שָרג םירצונה תא םגו ./ םהיתובא .תלחנמו םצראמ םתוא
 ּואְמְטיו םה םיאָמט םירצונהו םידוהיהו איה שֶרק תמדא בַרע יכ ורמָאב , םירעה
 הוה זעה ףילכה ןתנ םהיתודשו םידוהיה ץרא . איהה השודקה ץראה תא

 אל ץראב בישוה עורזב םישרוגמה סידוהיה תאו , המהלמה ישנא ותד ילעבל =
 אל רוע םנמא ,(640'ת א"ד תנש ךרעב)תרפ רהנ לע ַאפּוק ריעל הובורקה העורז <>

 םליפשהל תירב םהילע תורכיי ,ותמח לכ םהילע ררועל ףסויו.(םידוהיהמ ופא בש
 ולכי אל היפ לעו ,  יירָאמָא תירבי  םשב ::הבוקנה תירבה איה , רפעל רע
 יתב קֶרֶּב תא קזְחל אל םג , שררמ יתבו תולפת יתב םהל .תונבל םירוהיה

 הלפת /

 + רא



 םירותיה לכ ודי ופר , איהה הדוצמה לופנ ירחא , ושפנ תאצ דע ויִנעַמְל רבָר
 < םתוא תתל וילא וננחתיו דמחמ יריב םהירצבמ תא וריגסיו םֶהיִתּורְגְסַמִמ ּוגְרְתַיו
 < םהל ובישה םיבר םימי ירהא . תכלל םחור היהי רשא לא םהירעמ תאצל
 איהה המחלמהמ . רבכ סמ םהילע .ומישיו םהיתורש תא דמחמ תר ילעב
 , קאְרַאְּפ תא ג ודכליו  םירוהיה ללשמ םוצעו .בר בהזו ףסכ םירמחמה ובש
 ךא םשוכרו .םנוה לכ תא וחקיו , םירוהיה ירצבמ רתי אמיָאטו ארָאק"לידַאוו
 תופי  תוירבע םישנ יתש .רובח יבשמ איבה רמחמו . םהיתולחנמ םּולְגָה אל
 תומ תאנש ותוא אנש רשא .ייעיוה תב הָפיִַז תחאה םש ,הארמ תופיו ראת
 השאהו . רובגה  בָאהרַאמ תוחַא בָניצ תינשה םשו ,הנידעמב וחצר רשאו
 םירוחיה ץרא בירחמ דמחמב ְֶנַהְ סקנ .תמזמ הָלּבִח בלה תצימאו הפיה ָּבְנָיִצ
 , ותוא תכהואכ הארתתו .שפחתתו , מע .ינבו . היבורקו הִיחַא ימר ךפושו
 הָמֶש לכאה תעל -- ושפנ .תואת תא םג אלמת יכ ּוהָחיִטְבִהְו התשמ ול שָעחְ
 ,.ּולְבָא ירחא עגרכ תמ םיבסמהמ דחא , תומה םסו לערב חּושְמ יִלָצ רָשְּב ונפל
 9 יב ספא ץ ושפנ .תא לציו ויִנָשְב ונרועב תומה רשְּב תא ץטילפה דמחמ ךא
 שיגרה ותומ ינפל םגו ,.אוהה לערה ידי לע םיבר םיבואכמב חַכּוה וייח ימי
 יפ- תא לאש רשאכ יהיו , תומה תא :וילע איבהל הבסנ .התיה לערה די יפ
 הער יִמַע לע תאבה התא : החור רַָמב התנע + הוה רבדכ התשע .המל בי
 ןתא זא .( התא רזכאו -ץירע  רובג קר םא יתרמא ןכ לעו , רקח .ןיא הארונ
 רָהְוְהְל םיחלאה ךריהזי זא , התא איבנ םאו / לערב ךתימא םא ימעְל החונמ

 ירחאו  התוא גורהל -רמהמ -וציו , יהער ךילא :הנָאת אלו , תומה:ישקוממ
 ילכב .הכאלמ לכ :ושעי .אלו ותשי .לבלו ולשבי לבל .וליח ישנאל הוצ ןכ *

 שאב םתוא :וריכעי רשא רע םידוהיהמ ובש .רשא היתשה ילכו .תולשבמה
 . םיחתור םיטב םופטשיו

 רמחמ לע ץקח,אב(632 ב"צש א'ר)ארשדעהל הנש הרשע יתשעב < 7.
 ּואפרי ותומב יכ ונימאה בָרְ "ראב םידוהיה תיראשו ,הנירעמ ריעב רֶבַקִיַו תמוו
 אלו אוה טחאמ  רתָי .יכ .רמחמב :ונימאה רשא םתנומא תבושממ םיאיברעה
 קומע קומע הישרש רבכ הָתְּבִח אוש ילבהב הנומאה =: ךא , םלועל תֶוָמ הארי
 קיזההל  םתוא הָציִרמה םהל אל תוונְּבִשְמ תָשְרַל הצרמְנה הקושתה םג /( םבלב
 9 םירונסב :וכה .ןכבו , ועָהְו חַצְנַה םהל התיה הרימ רשא רמחמ .תד זועָמב
 רשאכ ןַארָאקהב רשא .עלב ירברו םילבה רסומב םג ונימאיו תמאה רוא ואר

 תשמ .תרותמ וילא :ּובָנִג בג רשא קדצו תמא ירבדו לכשה רסומב ונימאה

 ו ןָאְרֶאקה טשְּפ הרהמ דעו . וירזועב ויה רשא םירוהיהו רמחמ ידי לע לארשיו

 םַע תובברו , אפורייאו אקירפא , איזא תוצרא לכב םירשנ יפנכ לעב וע

 םינומה םינומה ורהני הָנַּפּו רבע לכמו , םייח םיהלא ירבדכ וירבדב ונימאה
 , הזה םויה רע ומש רובכל םיהבזו תולע תולעהלו ורבק לע ללפתתל

 תדיחיה ותכ אמיטַאפ לעב ונתת יִלָע הָוק , דמחמ תומ ירחא < 6

 תבשל
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 ותוא טַתָש טיבָאהטו קזח בלב וראוצ תא ול טישוה ורבדבו |. ?ךריב

 | ,:וברח :בהלב |
 הנירמ , רובח תנידמ לע םג הריפצה האב הנשה תפוקתל < 6. |
 אל ונחנאו , תישפח היסנכ ילעבו םיִרּוח ינב םידוהי ויה היבשוי רשא הנידע =

 תולעלו רובח יבשוי םע :ותירב תא רפָהל רמחמ אצמ הנאות הזיא עדנ =
 םֶקְנִהְל הָחְיִא ושפנ 7 םיניע תוסב וא הנאו רמחמל המ ךא ;המחלמל םהילע
 םיאלמ םהיתבו םילודג םירישע ויה רובח  ידוהיו / םללש לולשלו םידוהיב
 דכל רשא תונידמה לככ אל םנמא . -- 7 דוע ול המו ,רקי ןוה לכו בוט לכ
 היבשויו דאמ הרוצב התיה איה יכ , רובח תנירמ התיה םירוהיה ינכמ דמחמ
 תירעשב ואב םצראמ םישרוגמה ריהרַאנ ינב םג , המחלמ ידמלמו ליח ירובג
 םגו , םשוכר לכ שריו םצבֶר תא דדש רשא רמחמב תומקנו תומחלמ תושעל
 םֶמָחְלהַּב םהל רוזעל םוחיטבה ארַאצעפ טבשו ןאפַאטַאג טבש ינב םיאיברעה
 / שיא היה , איהה הדבכה המחלמה ינפוא .לכב הָיָה = חור .ךא / ברק םויב
 " ףשא יראכ רובגו רמנכ זע , ַאיבָאר"לוא-ןבא הָאנָאניק ומשו רובח דילי :ידוהי
 . ול יִנָשְו , וילע ארקנ "םידוהיה ךלמ, דובכה םשְו , לכ ינפמ נסי אלו תחי אל
 בָאהראמ ומשו ירָאימיה ריע ידלימ קנעכ המוקה .םרו בר ליח רובג דוע היה
 םע דמחמו , ןודיכו תינח נרח ול בשחנ שקכו תשק ןב והחירבה אל רשא
 רשא דע םישרח ינשכ רובחב םחלְנ וירובג רֶהְבְמִמ םירובנ ףלא רשע העברא
 / רשא םהירובגמ דחא םאקשימ-ןבא  םלש לוקב םידוהיה ועמש ולו , הל לכי
 1 וילע לפנתהלו רטחמ ינפ תא םדקל , המחלמה דוע הלחה םרטב , םהל ץעי
 ועמש אל םה ךא , םהינפל דמחמ דמע אל זא יכ , םחור םיעב דחי םלכ
 [- רמחמותילצה ןכ לעו , םיברה סהירצבמל םוחלשיו םליח ישנא תא וקלחיו ותצעל
 / םינטקה םירצבמה ,והיחא רחא שיא ודיב דחא דחא ולפנ םהירצבמ לכו,סעינכהל
 סומַאק םשב תארקנה הדוצמה קרו / בר םעבו הלודג עורזב אלו רהַמ ועקבנ
 , הל תובגשנ תומוחו דבכ עלס ןַש לע הדסונ איה יכ , בר ןמז הרדועתהו המק
 רַאמָאו רעקעב ַאּוּב םג , רוחא םהיביוא תא הדוצמה ישנא ּוּכָה תובר םימעפ
 תרעסב הדוצמה לע תולעל ולכי אל וויְליִח ירש יריבאו דמחמ תרובג תישאר
 תואלפנ השע םידוהיה רובג באהראמ .עָפָאמ התיה םתרובג לכו , המחלמ

 רש ילַע תא :דמחמ חולשבו , ביוא ץעְרתַו קרבכ הצצורתה וברחו המחלמב
 : רמאל .בָאהרַאמ וילא ארק ,הדוצמה תומוח תא :שיערחל :ישילשה ואבצ

 םא שיאב שיא המחלנו הכל התעו , התמקנ ברחו רובח רובג באהראמ ינא,
 םרטב רתסב וָצְרּו וילע םק לעילב ישנאמ דחא ךא ! ?התא םירובגב בל ץימא
 תומוצע תומחלמ ירחא . (ףפמַאקייווצ) בֶרְק הרש לע םינפ ילע תא הארתה
 םידוהיה  לרוג היה המ עדנ אל ונהנאו , הדוצמה עקַּבִתַו דמחמ רי המר
 הבשנ הָאנָאניק יכ ונעדי תאז קר,םהה םיצירעה יריב יבש ולפנ רשא םיללמואה
 .הנע אל אוה ךא , םידוהיל רשא בהזה תורצוא םה הפיא .דיגהל חצרב הני
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 .ודחאו , הרוהי ץראב םינפל םיאנקה ושע רשאכ , םהינבו םהישנ תא םהיריב
 = :הלילב וליחו רמחמ לע םאתפ לפנתהל וא , תמקונ ברחב םהיביוא לע וכלי ןכ
 תושעל םֶּתַּבַש תא םידוהיה וללחי יכ ונימאי אל םיביואה יכ , תבשה ליל אוהה
 .אל םיציארקה ךא . -- ּוחְצְנִי לקנבו , המחלמל לכַה וניִבַה אל ןכ לעו המחלמ
 ,םתד תא רימהמ התומה םהיניעב רקי יכ , הלא שלשמ תחא תושעל זע ואצמ
 םעירכהל סהינבו םהישנ לע ורמכנ םהימחר ןומהו , תבשה תא ללחל ונאמ םג
 תא וריגסַה התעי / שנרב באאק ארק זהתעי . םהיפַּכ לעפב חבטל ןאצכ
 יכ התיה הערה תירחאו ! יהרֶצִמ השא בֶָלכ םכבל .םא רמחמ יריב םכשפנ
 בוטכ םהב תושעל ודיב ולפיו רמחמ ינפל םהירצבמ ירעש תא וחתפ םירוהיה
 םיאיברעה ךא , הגרָה םויל םשידקיו םיתשחנב םתוא רוסאל הוַצ אוהו , ויניעב
 יכ / םירַצמה ןיב דמחמ אב זא . םתימי לבל וינפ תא ּולִח יטיזיואה טבש ינב
 םע רסחו םייח תושעל הבא אל םג ,םיטיזיואה ץפָח תא תורמל הבא אל
 תא לאשי לאש יכ רמאיו , ותמרע דיכ הלובחת לבחיו , ושפנ יאונש םידוהיה
 תא אוה ץורהי רשאכ ,םירוהיב תושעל המ תדכ םיטיזיואה שאר אישנ דאָאס יפ
 םיעצפהמ תואפרתהל יור שרע לע וא בכש דאַאס שיאהו . השעי ןכ םטפשמ
 עדי רמחמו , הנירעמ תומוח לע םרּוצב םידוהיה תירב ילעב וב ולח רשא
 , התיה ןכ המד רשאכו , תומ טפשמ םהילע ץורהָיו םירוהיה לע ושפנ הרמ יב
 םירבגה : םידוהיה טפשמ היהי הזי : רמאו הנע .ץירעהו רזכאה .דאַאס יכ
 . ידמהמ תר ילעב ושריי םשוכרו םנוהו , יבשב ּוחקָי ףטהו םישנה  ּונְרַהָ
 ודופ ול .הָלְגו םיהלאה םג ץרח הזה טפשמכ יכ ומע ינבל חיטבה רמחמו
 ריעב וטחשנ םהיאישנ ייעיוהו באָאק םג םכותבו םידוהי תואמ עבשכ . ןוזֶחב
 םהישנ , דחא רובב וכלשַה םהיתולבנו , םיאור םוקמב שמשה יניעל הנידעמ
 רמחמו , קשנ ילכו םיסוסב ןתוא וריִמָה (דמחמ תד ילעב) םימלשומהו , זבל ויה
 אוה ךא , תֶנְכסל ול יהתו ַאנַאהיר המשו דאמ הפי הלותב היבשה ןמ חקל
 ברחמ דחא שיא קר טלמנ םיציארוקה טבש לכמ . ונממ העקנ השפנו וב הפאמ
 טיבָאהט ומשו יגַאצרַאהה טבשמ דחא יכ . ַאטַאב"ןבא ריבָאצ ומשו , הער
 תוממ ושפנ תא םינפל ליצה רשא אוהה ידוהיה תא תימי לבל רמחמב עיגפה
 , ותחפשמ לכ תאו ריבָאצ תא הָיַחְיַנ דמחמ ול רֶתַעַיַו , המחלמו  בָרְק םויב
 ןקוה ידוהיה לא טיבָאהְט ץר בבל תחמשב . ותלחנו ותיב תא ול בישה םג

 ירידי ףֶדואי .! הלודגה ותחלצה תא ול רשַבִל םיקיזאב דוע רוסא היה רשא אוהה
 באאקל היה המ יל אנ הדינה ךאי , וילא ירוהיה רמא , יִמִּמִמַא לעו ךדסח לע
 בָאטכַא ןבא ייעיוהש ,טיבָאהט והנע יאוה תמי , + -- ? יח ונדועה 1 ונריגנ
 יושעה רובגה לאומש-ןבא לעצצַאוי . *--אוה םג תמי , *-- ? םירוהיה אישנ
 והנע , יינא םג תֶוְמַּב רחבא ןכ םאי ,+-- תמ אוה םגי .*-- 1 תח ילבל
 ינתימהו הזה ןורחאה רסתה ידמע הֶשָע ידידי התאו* , קירצה ידוהיה ריבָאצ

 ךריב
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 , ועווה םה אלה ,ריהדָאנ ינב ישארו םינפ יאושנ םישנא תקל סתירצבמ

 -ןבא םָאללַאסו ַאיבַארןבא ןָאניק ., (םיִנָפל שאר אישנ היה רשא) -באטכַאדןבא =
 םישיירוקה טבש ינב םיאיברעה: תובלב  המקנ חור וררועיו .וריעֶה , סַאקשימ =

 = דועו .יִפַאטַאגה טבש תא םג , ושפנ .ישקבמו דמחמ יאנוש .אקקעמב רשא
 ךלוהה דמהמ לע תטקונ ברחב תאצל תירבה תרוסמב ואיבה ,.םיבר םיטבש
 הנהו . וילגר תחת םלוע יַוְלש לכ אָּבִדְלּז ול אל תונכשמ .תשרל ץרא .יבחרמל
 , דמחמב םחלהל ודחי תורבב םיאיברעה יטבש תא ואיביו חילצה סריב םצפח
 *ןבָאיבאַאקו , הזה רבדב םהל ועמש אלו ובא אל אציארּוק ינב םידוהיה ךא
 שקבל אב רשא רדונה ייעיוהל .ותיב תותלד חתפ אל  םיציארוקה אישנ אסא
 ילעב ויה וטבש ינב םיציָארוקה לככ אוה יכ , המחלמל ליח ישנאו .הרזע ונממ
 םשב םהלו ול עבשנ ייעיּוה :יב םפא =, וילכנ ירבדב ונימאיו רמחמ :תירב
 , םירוהיה לכל םקנתמו ביואו רצ אוה יכ , סהילע םנ הער בשוח דמחמ .יכ 'ה
 והועירכי זא ,וב םחלהל םיאיברעה יטבש לא :ורבחתיו .ץצח םֶלְכ ואַצָי סא ךא
 םיציארוקה לכו באָאק ול ותואנ הלאה םירבדל . םוצעהו ברה םרפסמב םהיתתת
 תירבה ילעב ורעתשה הרעשבו:הפוסב .  -- תירבה :ילעב םיאיבערה לא ווְליַ
 לע םינפ םתא :תוארתהלו ריעה מ ויָפִנָאַו רמהמ תא קָּתנְל הנידעמ ריע לע

 הכרעמב וגממ םוצעו בר םע םע םחלהל ובל תא ברע אל אוה ךא ..הדש ימורמ
 ּהָאובמ .לעו , הנידעמ תוביבס תוקומעו :תולודג תוריפח רפח קר , הרשב
 םחלהל וניכסה רשא םיאיברעהו ,(697 ראורבעפ ז"פש א"ד) םילדגמו םיחירצ הנב

 , םהה םילדגמהו םיחירצה לע םהיצֶח תא אושל ּולַכ ,םהיביוא םע םינפב םינפ
 ילול דמחמ .לע הארונ הער  הפקשנ תאז .לכבו הישות ּושָע אל  םהידיו
 יכ דע טבשב טבשו שיאב שיא \ ותמחלמ ישנא תא ךסכסל הנורחאל חילצה
 במק הור הבשְנ תאז ידעלבמ םג ,.הנידעמ לע .םחלהמ ולדחו םתדנא הדרפתה
 תוארכ . ריעה רוצמ תא בוזעל וצחלנ  תירבה ילעבו ? איהה הנשה .תפוקתב
 ילעב וילעמ ּולע  רשא םויב יב :ומע. ינבל דיגה , תומה רמ :רפ יכ רמחמ
 .םמירחהלו המחלמל אציארוקה טבש לע תולעל והוציו םיהלאה וילא הלגנ תירבח
 םיצירעה וירובגו דמחמ םע םינפ תוארתהל הכ .םהב ןיא:יכ וערי םיציארוקהו
 תשלש םע רמחמו , םדעב ורגסיו םהירצבמ ירע לא ּופפָאְיו , המחלמ הרש לע

 םוי םירשעו השמח  םתוא  ורוציו ,רּוצְמ םהילע  ּומָש ; ויִלָיִת ירובנ םיפלא
 - ךא ,םידוהיה תרובנ דוע התשנ אל יב ףא הנהו ..:(697 ץרָאמ--ראורבעפ ז'פש)
 רמחמ ינפ תא ּולָח ןכ לעו , םהירצבמ ירעב בערה קזחיו םהילכמ לא םֶחְלַה
 רשאכ םשוכרמ ןטק קלחו .םהינבו םהישנ םע םהירצבממ תאצל םתוא תתל
 תא השע אל המָח .לעבו םקונה :רמחמ .ךא . ריהדאנ ינב םהיחאל ןכ השע
 זא . רפחל םא טבשל םא ודיב םשפנ תא  ריגפהל םהילע דקפ קר , םתלאש
 , ושעי הכיא םדיגנ דֶאסַא-ןִבא באַאק יפ תא ולאשיו , דוס םירוהיה וקיתמה
 טוחשל וא , דמחמ תדב םתד תא רימהל וא : םיכרד השלש םהינפל ןתנ אוהו

 םהידיב
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 דעו לודגמל םיקיזאב םתוא רסא דמחמו ,וליח ישנאו רמהמ ינפל םהירצבמ
 =, ינאצרַאהה  הללַאהבע .ךא .. ברח" ירי לע םריגהלו .םהב עוגפל וציו , ןטק
 - ךממ ףרא אל+ :רמאיו ונוירש .ףנכב .ותוא שפת , םיאיברעה ילודגמ .רחא
 םה יתירב ילעב יכ , ישפחל םירוסאה  םירוהיה תא :תלשל ינחיטבת יכ דע
 רמאיו .הללארבע ינפמ רמחמ  רֶנַ . ייתמחלמ ישנאו יִרָצ ידימ םינָפל ינּוליִציַו
 ,י! ופא ןורח תא םהבו ךב חלשי 'הו ,ישפחל םידוהיה תא חלשו ךלי : וילא
 , רמחמ תד ילעב יריב םשוכרו םנוה תאו םהיתב תא יקאניאק ינב ובזע וא
 וכליו , (6  רַאורבע5פ ר'פש א'ד) לארשי ץראל :ואוביו לפ רסחב ועסוו
 זאמו , הריבה ריע (טאַארדַא) יערדאבו (ַאָאנַאטַאב) ןשבה ץראב םהל ובשיו
 . םהל היה המ דוע ונעדי אל

 ילעבל הזח , יקָאניאק ינב תא .רמחמ הצָנ רשא הצנה ירחא ₪- 325.

 תירב ותרכת לא ! יתדו יתאובנב םינימאמה םתא* : הזה רזכאה ןוזחה תא ותד
 רבחתמה לכו , םימיה לכ םתבוטו םמולש ושרדת לאו םירצונהו םידוהיה סע
 ןָארָאק) . + -- ןוע רָבָּכ םַעַו אטוח יוג לכ ןח אל םיהלא , םהומכ אוה אלה םהל
 תוצמבו , םידוהיה םע םמולש תירב תא םיאיברעה ּורָפַה זא ,(60 /59 , 5 הרוש
 הלדנ םויל םוימו , םדבו .ברחב המקנ םהב .תושעל וצעיתיו דוס ומירעה רמחמ
 םידוהיה לע ותמח לכ רמחמ ריִעָה הנורחאלו , םידוהיה ןיבו דמחמ ןיב האנשה
 םתרלומ ץרא תא בוזעל םא : הלא יתשמ תחא םהילע לטיו , ריהרָאנ טבש ינב
 הנהו , רחא רע הַלָשַּב רוכעל וא , םימי הרשע ךשמב םהל רשא :לכ תאו
 םֶחְלָהְל וארי יב , םיוגב םידרונ תויהלו םצרא תא בוזעל םירוהיה ורחב הלחתב
 ילכ ומישיו וששואתה ןכ ירחא ךא , םיצירעה םירובגה ויתואבצו רמחמ םע
 ינב יכ רמחמ עמשיו :, םיצירעה םהיביואב המחלמ תושעל םהילע םתמחלמ
 רציו סהירצבמ לע לעיו . וירובג לכ םע עסיו ,המחלמל ןכה םידמוע ריהראנ
 תִיִתָמ םהמ רשא םירמתה יצע תא רוקעל התיה והשעמ תישארו , םהילע

 יכ , ותד ילעב םג וב ּורחְנ הזה ערה רבדה לע , שאב םתוא :ףורשלו םידוהיה |
 ינב ומחלנ םיבר םימי ,(* רמה ץע תורכלמ םדא שפנ תוכהל םהל היה לק
 םרי תלזָאו םתרובג התשָנ הנורחאל ךא / םתוא ררוצה רצה דמחמ םע ריהדַאנ
 הלוג יאצומכ ואצי יכ םהילע רזג רמחמו , םהיביוא יריב םרצבמ תא וריגסיו
 למג אשמ םא ייכ .םהל רשא לכמ וחקי אלו רקיו ןֶמה לכ ילבו קשנ ילכ ילב
 ובשי םתצקמ ,  רצב הרזע שקבל םהל וכליו םרצבממ םיללמואה ואָציו , דחא
 יערדאו היריב ובשונ םתצקמו , םידרוהיה םהיחא ךותב (028118ז) רביהב

 -ץראב רוע וראשנ רשא רוהדַאנ ינב תטילפ ךא ., (695 ילוי -- ינו ה'פש א'ד)
 תא שרייו בקעי תא לָכָא רשא רמחמ תאמ םקנ תהקל חכ יצמאמ לכב ורתח/ברע

 ' .םחירצבמ

 תונבל םג המחלמה תעב לכאמ ץע | תיחשה יתלבל התוצ המימתה ונתרות םג (*
 לָכִאי ונממ הר ש ה ץ ע .אוה םד א ה יוח יכ (ש'י , 'כ םירבד) הרוצנ ריִע לע רוצמ ונממ
 ,-- תובר תושפג תויחהל אצמנ וירפ וגממו



 .םמכש ּוטָה הפ תוצפ ילבמו והיפ תא םיִרְמַמַה לכ לע תכפהתמה וברח קב 8
 עצבל םיהפטאה יפ לע חלש ילול יכ ונימאה םג , ותרותו ותד לע תא תאשל

 תא תימצהל ודי לאל התיה אלו ויכרד לכב חולצה אל זא יכ , ובבל תומזמ תא
 יבשוי לכ ונימאה םיטעמ םימי ירחא . ונממ וצמָא יכ ותמחלמ ישנאו ויביוא לכ
 םהילילא תא וכילשה םיאיבהעה יטבש לכ םג , ותרותו ותאובנבו וב אקקעמ
 תאובנב ונימאיו , םאבצ לכו  ץראו םימש השוע רחא לֶאל וללפתיו ווחתשיו
 יכ / םידוהיל הזעה ותאנש תא דמחמ הלָג איהה תעב . השדחה ותְדְבּו דמחמ
 םֶקָנ ידנְּב ליעמּכ טַעַיַו תואנ :שבליו , וינפ לעמ הונעה רָפֶא תא ריסָה זא ינמ
 תרובג לע ןעָשָיַו ,בֶרָע ץרא ירע לכמ .םֶמּת רע םידוהיה ירחא רעבל תוצירעו
 - םוימ ומצעו ובר רשא  וליח ישנא לעו הארונה וברחבו ותשקב חטביו ,ונימי
 םידוהיה יטבָש תא תורְנְהַהל זע ושפנב דוע בוהרה אל תאז לכב ךא . םויל
 תּוצְקְּב תוצקל לֶחִיַו , ונממ דוע םימוצעהו םיברה המחלמ ירובגו ליחה ישנא
 תידוהי השא . המחלמ םיעדוי םניאו קשנ ילכ םג םריב ןיא רשא םושלחה םעה
 , אמסַא המשו , תיאיברע ןושלב םיבר םיריש רַשְּתַו רישה חור הילע החנ רשא
 לָתָהָל םילותה ריש הבתכ רשא ללגב יִבָרַע שיא יריב התטמ לע הלילב החצרָנ

 ץפחה שיאה ימי : ומַע ינבל רמחמ רמא תרחמה םויבו . רקשה איבנה רמחמב
 ינפ תא האריו אובי ,ואיבנ ןוצרו םיהלאה ןוצר השע רשא שיאה תא תוארל
 םידחא םימי ץקמ ., (אמסַא תא ּהַצְר רשא הצורה םש אוה) (0זמ1ז) ר'ימָא

 , אטסַא גרוה ריימָא ןב ירי לע , שישיהו בשה .ירוהיה , קָאָּפַא וּבָא םג חצרנ
 םישיירוקה לע יהנ ריש אשנ רשא לע ףַארַאשַא"ןבא באָאק םג .חַצרֶנ ןכ ירחאו
 טבשה , יקאניאקה טבשב םחלהל וינפ רמחמ םש ואו , רדעב תמחלמב םילפונה
 ; רמאל םירבד םהילא חלשיו , בָרָע .ץראב םידוהיה יטבש לכמ שלחהו ריעצה
 ורחב התעו ! ּולְּבִאְת ברח ו םתירמו ּונאָמִת  םאו , יתרות לצב ּוסָחַו ואובי
 תא .ריפהל ונשפנ תא ןיא ונחנא+ : רבד םהה םידוהיה ול ובישיו , * -- ! םכל

 ו רה ה .
 רב יש א ו

 הכל , תירב ריפהל הָתְוא. ךשפנ .םא ךא , ודחי  ונתרכ רשא ךמולש תירכ
 וחטב םה יכ . * -- המחלמל הרובגו הצע ונל םג יכ ערת ןעמל , םינפ הארתנו
 םהל רוזעל ואובי יכ םהילע ונעשיו ,אַציַארּוק טבשו ריהדַאנ טכש ינב םהיהאב
 יקאניאקה טבש ירצבמ לע לעיו וליח ישנא תא רמחמ ףופאיו . איהה המחלמב
 םירוהיה יטבש לכ ּואר ול הנהו :. רוצָמ םהילע םשיו , הנידעמ ריע רי לע רשא
 , חבטל הֶרחּוהְו דמחמ ברח. הפולש םֶהְלָּ לע יכ ועו דלונה תא בָרַעַּב רשא

 םיאיברעה יטבש םע תירב ותרכ םג , תחא הדְנא םֶלְב ושעיו תאז ועדיו ואר ול
 יכ / רמחמ לע ברחב ואצי םירבח דחא שיאכו ., ושפנ ישקבמו רמחמ יאנוש
 יטבשכ םירוהיה יטבש  ךא . הלכ םתא ושעיו ּויֶפַנַא לכ תאו ותוא ועירכה זא
 ןכ לע ,ושפנל םא יכ גָאָד אל טבש לכו , םירדפמו םירזפמ זא ויה םיאיברעה
 , םירובגב יקאניאק ינב ומחל .םוי רשע השמח . רמחמ יריב הסשמלו זבל ויה
 ירעש תא וחתפ , םהל רזוע ןיא יכ םתוארבו , םהיחא תרזע לא ּופָצ םֶתִפצַבּ

 םהירצבמ



 נמאנה ויבהוא ויה רשא רַאַאמּו אפייזדוה ,ראמָא תובל תא תינרוחא ונממ
 תא ןָטָשָל ול ומיקיו רמהמ תא םיעכהל ופיסוה רועו , םילודגה וירבכמּ
 רשא (הנידעמ) בירהטַאי יבשוי לכב לודגה שיאה , ייעבּוא-ךןבא הללַאדבע
 ןכ לעו , ותאשמ חַרָה רמחמ ירי לע קרו הכולמה אסכ לע תָבָשָל ףנוהו םריה
 תולגתהל זא התיה תרחא הַבָס רועו . וייח ימי לכ ותרבע שאב דמחמ תא ףרר
 ותד ילעב םיאיברעה יכ , םירוהיה לע .דמחמ בלב רשא הזעה המטשמה
 .תמאב םידוהיה תד זועמב קיזחמ אוה םא שרפמ םהל ריגהל וב וציאה
 הכלנו הכל , איה 'ה תאמ םידוהיה תרות םאי : וילא ורמאיו ,  הנומאבו
 הכלנו הנמאנהו הרוהטה הרותה תא ונרוה , הנימיב רקש םאו , ּהָרּואַּ
 תרותמ ונצֶח רוענל רמא דמחמ רמג זא . יסימיה לכ ונל בוטל היתוחרואב
 םיאיברעה יב דאמ הערי ושפנ יכ םג המו , מרה םעָו 1תָרְבַע םע. םידוהיה
 , םיברה היקחו היתוצמו תאזה הרותה לע תאשל םמכש וטי אל םיבבושה
 --ןוזת) אוש ןוזָת ומע ינבל הוח ןכ לע -- וב םג הב וטעבי שפנב טאשבו
 תא הָנָש , םיפודגו תופרח םהילע ךופשיו םידוהיה לע הרפ רבריו (הרפה
 ומָע לכל וצי , םילשורי למ הלפתה תעב תּונָפְל םינָפל הוָצ רשא ותְוצָמ |

 יב רמאיו ,(693 ג'פש א'ר) הכותב רשא ַאבָאקה לכיהו אקקעמ חכנ םהינפ בָפֶהְל
 ןיבו ותאובנב םינימאמה ןיב לָרְבַה רובעבל המוש התיה ךאלמה לאירבגיפ לע
 ,ןָאהדַאמַאר שדחב םּוצְל הוָצ ויתחתו רופכ םוי םוצ תא לטְּב םג , הב םישהבמה
 םידוהיה לע קתע איצויו , תוינומרק םינשמ םיאיברעה יניעב שודק שחח
 לעו ויתודוא לע הב םיבותכה םירברה תא םתרותמ \וקחַמ םה יכ ורמָאב
 רובכ םינתונ םה יכ םמישאיו רקש םהילע לפֶט םג , ויתואובנו ויָתְוכָאְלַמ
 לאל םישחכמה םיִשֶחָּכ םינבל ובשָחִי תאז ללגבו , רפוסה ארזעל םיהלא
 לע ףינחל רוע זעונ אל תאז לכב יכ םפא , (9 , 81 הרוש ןַארָאק) לעממ
 םנומה ינפמו םהירצבמ ירעו םתרובג ינפמ ארי יכ , ותרבע טבש םידוהיה
 רַמְש ותרבעו , ובלב קומע קומע ותמקנו ותאנש תא ןומטיו , םוצעהו ברה
 . אוצמ תעל

 רמחמ תרות תא םירהטַאי יבשוי םיאיברעה ולבק רשא ירחא 6 4.
 םחלנ .רמחמו , (איבנה ריע) הנידעמ םשָל איהה ריעה םש בָמּוה ,  םאיבנ
 תורובג שעיו ,השדחה ותרותב ךולָה :ונאָמ רשא םיאיברעה יטבש לכב
 תרשע ונממ םימוצעהו םיברה םישיירּוקה תא םגו ,ויתומתלמ לכב תואלפנ
 תנש ףרתב עורזבו הקזח דיבו , (₪א6ז) רדעב ריע רי לע םרח הָּכַה ,םיִנומ
 דש א'ר תמהבו ,ותרובגבו ותרעסב הדכליו אקקעמ לע רעתשה היוטנ
 6246, = איהה תעב יכ) הילילא יליספ תאו היבצע תא רַּבָשְו הָּבַא ותור
 לכמ ותרלומ ריע תא רהטיו , ַאבָאק לכיהב םילילא תואמ שלשמ רתוי דוע ויה
 תא ואשנ ךא , ראמ וילע ורמרמתיו ןָש וקרה ריעה יחרזאו , היצוקשו היתובעות
 םהל ינפמו אוהה ץירעה רובגה רחפ ינפמ םבהב םמעז ונמטיו םֶהיִנשְּב םרשב

 קרב



 תרותמ וללגב .ורס אל תאז לכב , םבבל תמכחבו םהירו חכב ול ורזעיו וב
 יניעב םגו , הלחתבכ םתנומאו םתד םע םימלש ויהיו , הרעשה אולמכ םירוהיה

 רמחמב ונימאה רשא םיטעמה םישנאה םג .  םהיללעמו םהיכרד ורשי דמחמ

 ובל תואג תא םתואר ירחא םג המו , וירחאמ וגוסיו ורָהְמ , וינימאמ תדע לככ |
 רמחמב שיא יכ הנמאנ וערי םה יכ / תובר םישנל הלודנה ותבהאו ושפנ בחורו |
 יאנ וארי , תמא איב תויהל ןכִתַי אל , םיבנעל סמי ובלו הפי השא לכ דמוחה ו

 ולכָאב םג - דימת רפה נב ! הזה שיאה יכרד תא אנ וארי= , םידוהיה ורמא \
 תואי , אוה איבנ םאו , תופי םישנ תבהא שקבל קר ייניעמ לכו , ךלמ ינדעמ
 םג לרּבהלו .שודק . תויהלו\ .שרקתהל |, לבתה  תודמה לָכמ רָונַתְל ול |

 םיבר .דועו .  . . יתובר םישנ קיחב .ושפנ תא .ךופשל אלו וקיח תשאמ |
 לע 'ה רובכ הָאְרַי םש קר יכ , לארשי ץראל ךלי ,אוה איבנ םאי : וילע ורמא |
 :רמאל והיפ תא לואשל ושקה םיבר םג , ?ודוס םהילא תולגל םיאיבנה וידבע

 למגה רשב לכא אל םהרבא אלה , ךתה ךיבא םהרבא תד יכ ראפתת ךיאי

 ו ּוצֶאְנ ןתצעו רמחמ ירמָא ורמְה רשא םירוהיה ישארמ . +-- ! ךומכ ותניבגו |
 :לעב ץורח גרומכ רח ולכש רשא שיא ,יקאניַאקה טבשמ ַארוצַא ןבא סחנפ היה \
 ,המרמ ישנאו עּובָצ טיע לכו שחַּב ןעמל רעש .תרדא םישבולה לכ שּודל תויפיפ |
 -ןבא באק שיאה היה ול ינשו , לכ יניעל ורובכ לָּבִנַו רמחמב .רימת לת ָה אוהו |

 , בבל סֶכִת רבג ישילשהו , תידוהי ומ ילאעמשי .היח ויבא רשא ףַארָאשַא |

 ץמאתה אוהו ,םינש האממ רתוי דאמ ןקז , קָאַפַאדּוְּבַא ומשו , ררושמו ץילמ |
 לכל םינימאמו תערמ םירעבנה םיאיברעה יניעב וחיר  תא.שיאבהלו ואינשהל |
 רמלמו םכה שיא םויטיהגלַא תחפשממ םארווז ןב .הללַארבע יעיברהו ,רבד
 תלוז םג . והלב רמחמב רימת .ביעלה רשא ,  אגעהב רשא .םידוהיה לכמ+
 ויתואובנב םיעתעתמו םיקחשמ ויהיו .םידוהיה ימכח לכ ול ּוזָּב םהה םישנאה |
 אקקעממ חדנהו שרגנה דמחמ .שיאה הז יכ זא וערי אל .םהו .. ויתונויזהו-

 טבשל םיטעמ םימיב היהי היה ,ותרצ תעב ול רוזעל בירהטאי ינב.לא לפנתמו |
 קקוחמ תויהל דאמ הבגו אשנו םורי , םהרבא ערז תא ץצוריו עורי רשא לורב |
 ויהי תובר תוצראב םיצופנה .םירוהיהו  ,.ּולְחַיי םייא ותרותלו . ,םיוגל איבנו <
 םתרובג חור לע זא וכמסנ םירוהיה יכ ! ותד ילעב ילגר תחת םיסמרנו םיענבנ
 אוה םיביואה לכמ ערהו ארונה ביואה-יכ וחכשיו / םזע עורזו םברחב וחטביו |
 רמחמ שפחתה הלחתב .הנהו .-- יִַּמ הברה .רתי ול וובנ וב רשא שואה |
 < ןונימאמ תרע לא רמאיו ,ויפרחמ :תפרח עמוש אל רשא שיאכ הארתיו ותמרעב +
 ונחנא : םהילא ורמִא , תוחוכנ םתַא ּורבַד ךא ,םידוהיה םע ובירת לֶא : רמאל |
 ותואו וניהלא אוה םכיהלא ,  וניאיבנ םג םה רשא םכיאיבנ ירבדב םינימאמ =
 תובירה ירבד ךא ,(99--46 ,99 הרוש ןַארָאק) םימתבו תמאב דחא םבש דובענ |
 ורתחיו לובג וצרפ םידוהיה יכ  םימי ךראל ןומטב םישובח תויחל ולכי אל םהה |
 בָסָהָל ועָגְי סנ ,דמחמ שיאה אוה רקש איבנ יכ םיאיברעה יניעל חי 5 זע לבב |

 ונממ
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 רש

 אירקה תא הדעו להק ךותב ארקיו ואובחממ אצי , הנש םיעברא ןב ותויהב 1.
 :הידידח תלוז ךא י! אוה ואיבנ רמחמו , ּהלֶא ידעלבמ .םיחלא ןיאי : תאזה
 ודוס יִתְמִמ רָפְסֶמ יִתְמ דועו , ודודו ונתח ילע תלוזו , ונתוה רעקעב ּוּבָאְו ותשא

 ,ותאובנבו וב .םיביעלמ ווהיו ץ ול ועמש אלו םעה ינב ובא אל , ורשב ירָאשו
 / תובוחרבו םיקושַּב איהה האירקה תא אורקלו תואבנתהל דוע ףיסוה רשאכו
 .הנורחאלו ,ורבדב םינימאמו וב םיקיזחמה םישנאה לעו וילע םעה יגב ורמרמתה
 .שופ ץראב עּונל וכליו ץראה ןמ וינימאמ תדע תאו ותירב ילעב תא ושְרַג
 יב דע , םירו לעפב םג םיתפש רבדב רמחמל םג וקיצה ןכ ירחאו ,(היניסיבָא)
 רשע הששב 695, תנשב (הנידעמ) בירהטאי לא אקקעממ וריעמ תורבל ץחלנ
 רשא ?ארשדעהי-םשב םיאיברעה יפב ארקנה הסּונמה םוי אוה .,ילוי שדחל םוי
 עיגהב : ..חריה ךלהמ יפ לע םינשה ןובשח תישארל רמהמ תד ילעב לבל היה
 תותובעב םידוהיה תא וירחא ךושמל והשעמ תישאר התיה בירהטַאי ריעל רמחמ
 םירעו ,המחלט ישנאו .ליח ירובג , םירוה ינב דוע ויה םה יכ ןעו , הבהא
 , רּפָּכ םוצ םוי זא היה בירהטָאיל ואוב םויב הנהו , םהידי תחת תובר תורוצב
 לכב םּוצל םכתא הָוַצְמ ונא ןוילע לא םָשבי :וב םיקיזחמה ומע ינבל רמאיו
 : ורואבו םיאיברעה יִפָּב ארּושא םוצ .אוה) , :םידוהיה לככ הזה םויב הנש

 לכ םע תירב תרכ םנ ., טפינחיו םידוהיה .לא קילחה הזבו . (--רושעה םוצ
 ורזעי םה םג םהו , ודי נישת רשא לככ םהל רוזעל סחיטביו םירוהיה יטבש

 , םילשורי לּומ םתלפת העב תונפל ומע ינבל הֶוָצ םתוא ותבהאמו , תע לכב ול
 0 תובל .תא תוטהל קר .אוה ולָמע לכו ועשי לכ יכ םידוהיה תא חַטְבְו
 וינפל ואב רשא תע לכב . לארשיו השמ תרות תא םהילע לכקל םיאיברעה
 ורחב ןכ לעו ,םידוהיה לא םיריאמ םינפ הארה , טפשמל םיאיברעו םידוהי
 ריבי אל אוה יכ םעדיב לארשי טפוש ינפל םתוביר ירבד שיגהל םיאיברעה
 , דמחמ תיכב ריכזמו רפוס ידוהי שיא היה םיבר םימי . דמחמכ טפשמב םינפ
 , אורקו בּותְּכ עדי אל (רמחמ) אוה יכ . , ובל תומולעת לכ תא ול הָלְג רמחמו
 יניעב .ובבל יכרעמו וחור תוגָה תא רפָס לע בתכ , ידוהיה ּוריִּכזִמּו ורֶפּוכ קרו
 תחת תוסחל אב רשא קרצ רֶגְל רמהמ בשחנ , בירהטָאיב םיבשויה םידוהיה
 לכב תטלש תד לארשיו השמ תר היהת ודי לע יכ ונימאיו , הניבשה יפנכ לצ
 ויהיו וילא ורמָצִינ ורבחתה , לארשי ינומא ימֶלשמ םידחא םישנא . בֶרע ץרא
 ומשו ןובנו םכח שיא היה םכותבו (רָאְזנָא , ןעסַאנענספליה) ודי יכמותו וירזוע
 םידוהי .דועו .אוהו ,(םיִניקַה ינבמ) יקאניאק טבשמ םֶאְלַאס"ְובַא הללֶאדבע
 רפס תא םהילע רסי רשא םיבר םירבד והודמליו םיניעל ול ויה 'ה ידומל םיבר
 וב ומש ,וב דוע ונימאה אל רשא םיאיברעה תיברמו , (ןארָאק לַא) .ותד
 אלו (לּכַּב ןימאמו לכ עמוש) לּכַה ןזא אוה יכי ורמאיו הזה רבדה ללגב הלהת
 םישנא תוצמ קר ויתפש תְצְמ לכו / ותוא םידמלמ םישנא קר ךאלמה לאירבג
 וקבר םיבר םידוהי דועו םָאלְא -ןכא הללאדבע יכ ףא םנמא .+-- םידמלמ

 וב



. 

 , םידוהיה םע ויתומחלמו דמחמ

 רמחמ | ריעב 571. א"לש א'ר תנשב רלונ דמחמ .דמחמ 5 4

 ב'צש -- א'לש א'ד ותחפשמו , אנימא ומא םשו הללַארבע ויבא םש ,ַאקקעמ
 871 -- 632 = רשא ,םילאעמשיה תוחפשמ לכב הדובכה איה תיטישיירוקה |

, 

 ַאבָאק לכיהב רשא הרוחשה ןבאה תא רומשל המכש לע הרשמה התיה ןכ לע |
 רחוסה ודוד .בעלַאט ּוּבַא וחקל ויבא הללארבע תומ ירחא . ַאקקעמ רועב |

 , ויתולובחהתו רוחסמה תוחרא והרמליו , ותוא ןמוא יהיו . ןבל ול , רישעה
 יהיו רמחמ לדגיו . ורחסמ ילגרל עסנ רשא םילודגה ויתועסמ לכב ותא והחקיו |

 רסחו ןח אשיו , לכיה תינבת הָבְטִחִמ תיוג רָמָתְל התמָר ותמוק ,זראכ רוחב
 םהיפמ חקיו םידוהיה ימכח לא עַרָוְתַה תוקוחר תוצְראב 1ורְבַעַּב . ויאור יניעב \
 הנומאה ןורתי יכ אריו םאתפ ויניע הנחקפתַו ,לארשיו השמ תרות תוכילהב חקל |
 אב

 זא ינמו , ךשחה ןמ רואה ןורתיכ , םילילאב תללהתמה ותנומא לע דחא לאב יושקי
 ּומַע ינב תד תא תואשהל , ותדלומ ץראמ םילולג ריבעהל תובשחמ בשח

 ,ץראו םימש הנוק דחא לֶאב הרוהטה הנומאה תא םהיתחת עוטנלו הישרשמ +
 תא (6861618) הידידח המשו הרישע הנמלא השא האשנ הלאה םירבדה ירחא
 , השאל ול יהתו , הבלב ויפי קושחתו , ותמוק הבוג לאו רמחמ תעפי לא היניע

 < דעומ חקיו , םילאעמשי תוחרוא םע הרוא דוע רובעל ףסי אל האלהו זאמו
 םימיאבו םילילאל םירמצְנה ומע ינבל עישוהל לכוי הככיא תובשחמ בושהל <
 רדב בשיו רלחה תואושתמ רנו ותיב תא שַטְנ הנשב רחא שדח , וללוהתי \|
 םידמועה םירברב ויתובשתמ קימעיו אקקעמ ריעל הבורקה הרעמה יתכריב |
 חישמל םיניע ןוילכב םיפצמ םידוהיה יכ הנמאנ ועדיב הנהו .-- םלוע םּורּב <

 םהיטבה רשא םקקוחמ תהטבהל םילחימ םירצונה םגו , בֶרָועישומו בקעי הלא
 ילגעמב םֶחָנִיו םמחני רשא (188461) םֶחְמ ותירב ירצונלו .ויבהואל חולשל
 תישמה אוה אוה יכ ושפנ לע ןימאהל ץרענה ונוימד חכ והאישה (4 קדצו תמא
 םַע תובבר יניע רשא םימלוע קדצו תמאה ךרד הרומו םחנמה אוהו עישומהו
 וחור , שא וברקב מד תויהבו . -- ּולחִיְי ץרא יספא ותרותלו ּורָּבַשִי וילא <

/ 

, 

 והתקיזחַה , םויו הליל ובחב ּוהְּתְִו ורעָס תוצרטנו תוזע תוקושת םג , תבהלש
 ותמזמו ותמרעב ךא . הדי .תרגתב דימת עּוגְנ יהיו (שע18ַפ018) היפבה תלחמ
 ריכו , ובבל יכרעמ תא הרי לע עַצַבְל ותבוטל איהה הערה הלחמה תא בסַה
 יולגו לפונ אוה יכ םתיטביו ללוש ויעדוימו ויעדוי תא ךילוה וילע הבוטה ןושלה
 תוארמ , םינוילע ישורק םע תכלהתמ וחורו , ודוס םימש יכאלמ םע , םיניע

 לפנתמ אוה םתאשו ארונה םדחפמו , הזחי ירש הזהמ ויניע הניארת םיהלא =
 .-- ּולְתַפְהיִו ותועתי רוע יִרְבּו ּועּוני) ּועּוָי ווג ירּוצי , הצרא ותמוק אולמ =

 .ו'כ םש ,ז"ש , ריי ןנחוי (1



 .לעמ בירהטאי ידוהי ל תא קורפל הרזע ול שקבל ךלה סלנענא ןב קילאמ ומשו
 , .ריממאש ובא ןב טירַאה ומשו םיאיברעה יאישנמ רחאו , וטבש ינב יראוצ

 " ןואנ תא עינכהל בירהטאי ריעל וירובנ םע אובל בוטה ונוצרב ול רתענ
 -ַעַדַנְל וינפ תמנמ יכ וניבי לבל םידוהיה תא תועתהל המרעב שעיו , םידוהיה
 ריע שרגמב ואובב יהיו . תודעומ וינפ הראימיה לא יכ לוק איצויו , םנרק תא
 םהינפ שקביו םידוהיה ישאר לא םיכאלמ חלשיו , םש ולהא עקתיו , בירהטַאי
 םירוהיה ידבכנמ םיברו ,אוה םמולש שיא יכ , םולשב וינפ םֶרְקַלּו ותוא רבָבל

 וילא ורוסיו חפב ודכלנו אושב ועתֶנ ,וינפ תאמ תואשמ תאשל םתוקתב
 דע דחא דחא םּוחַצְרִינ טירַאה ידבע םהילע ולפנתה לק הרהמ הנהו / הלהאה
 אנ ואר* : רמאיו םיאיברעה לא טיראה ארק זא .  דחא םהמ רתונ אל רשא
 זאו ,םישנאל ויהו וקזַה התעו , םכיביוא תיברמ תא חבטל יתערכה יכנא הנה
 .* -- םכידנמו םכיאנוש םידוהיה תטילפ תא םג תירכהל םכדי לאל יהת

 םיאיברעה וברע אל רוע יכ ספא .. וכררל ךלה ,הזה חַצְר השעמ תא ותושע ירחא

 , םהינפ לע םתארי רוע התיה יכ , שמשה יניעל םידוהיב רי םירהל םבבל תא
 םהילע וברח קירהל זעונ אל קילַאמ םג ,ןואשמב םתמרעו םתאנש תא וריתסיו
 עדי אל אוה יכ םהל עַבשִיַו , ונושל תקלחב םתושפנ תא רדוציו , המר דיב

 חַצָר ונוצרו ותצעב אלו ,ץירעה טירַאה השע רשא הלודגה הבעותהמ המואמ
 םידוהיה ינפ תא לָחִיַ , הרעה יניעו םירבכנה םידוהיה תושפנ תא אוהה ַחָצְרַמַה

 תירב ומָע תורכל וולא ואובי אבו ,  םבבל ברקמ האנשו המטשמ לכ ריסהל
 ; םולשה תירבל דעומ ארק הזה לכונה הצורה יכ רבד ףוס . חלמ תירב , םולש
 / םידוהיה ישארו . םהל ןיִכָה רשא התשמה לא אובל ויאורק םירוהיה תא שידקה
 לא ואוביו , רלונה תא ואר אלו , רֶהְזִהְל וערי אל , םתובלב םירשיהו םיבוטה

 רשאמ) םיתושו םילכוא םדוע הנהו ,קילאמ םע םולש תירב תורכל התשמה
 םתוא גורהיו-םהילע וברח תא קילאמ קירה , םבל תא םיביטימו (םָּתִא ואיבה
 .דבכנו רקי שיא ,םאישנ ןיטונלא םג היה םיללחה ךותבו ,רחא דע

 ,לשומו רטוש ןיצק ןיאב םירוהיה וראש]נ האלהו אוהה םויהמ 8 4.

 םירס תויהל , םדיב םהיתובשומ רהבמ תא בוזעל םתוא וצהל םיאיברעהו
 םהה םיללמָאה םידוהיה ולכי אל הנושארב .םראוצ לע םלע תאשלו םתעמשמל

 טסעבו םחיש בורמו , םירבעל םינוראמ םאתפ ךפהתהלו זעה םנוגי לע גילבהל
 ךופשל םאובב םירהצו רקבו ברעו , םתלפת תיבב םרכוע קילָאמ תנומת תא ולת
 יכ םתוארב ךא . ורכז תאו אוהה הצורה םש תא וללק , םחיש יִרִמ 'ה ינפל

 :םנוגי תא ורבקיו וששואתה , הזה רברה ללגב םהילע הפקשג הארונ הער
 תירב םהמ תונקל םיאיברעה יטבש ןיב םירדונ ויהיו , םבבל יקסעמב ץרמנה
 יתלאל לֶחִיִמ ּולדח אל תאז לכב ךא - םתונעלו םזיגרהל דוע ופיסוי לבל םולש
 םהיביוא עינכי רשא בֶרְו עישומו לאוג םהל חלשי .דוע יכ ול ווקינ - , םזעמ

 . תוינומדק םינשבכ םכיררי םהיתומב לעו םהינפל
 רמחמ



 הסְנ ּומַע לָמע לעו ויחא תר לע בבל .םוחְבו ושפנ תרצב רשא ףסוי .ךלמ ד

 אנוש אצמנ אל ;  םימוצעהו םיברה ויאנוש לכב .הנתו ! םתמקנ תא םוק
 כ תדה תאנק רשא שיא / שוכ ךלמ אבצע"לעב םקנתמו ביואו שפנב

 םרטבו , ידוהי שיא שאָרְב הכולמ רֶזָנ תוארל וניע הער רשאו ובַחב תחקלתמ
 םתיחשהל המזמ רבכ כשח ,1מָעו ףסויב המקנ תושעל סידוהיה יררוצ והוריעה
 בצ .םע רידאהיצ הלשיו המ הזה ישוכה ךלמה .. םימשה תהתמ םרימשהלו
 המחלמ תוינא רוע ותא חלשיו ודו לע  קיוחה הרחַה .ןיטסוי רסיקהו .םירובג
 , ףוס םי ןושל תא .ורבָעיו , דאָמ ברה רפסמב ליח  ישנא-םע םירצמ ץראמ |
 "וד ףסוי % המחלמ -ושדקיו ואוביו = , ביבסמ םהילא דוע וולנ םיבר םירצונו
 תולובחתבו העדו תוצעומב .יִּכ | תתלצב .ורי ןמט אל פסוי םג ךא . סואנ |

 םנתנ אלו םיה תואובט תא םהילע רוגסיו םהינפל בציתהל .לּפַה .ןיִבַה המחלמ |
 המחלמל ןָכֶה רומעיו םירבע לכמ ליח ישנא ףסא םג , השביה לע 0 ףכ גצַה
 ליח .לּומ ילדמ .רמכ ויה . וליח ישנא .לכ ספא. , הפולש בהחו הפושת  עוהוב |
 ןעמעיב רשא םינטקה םיכלמה םג; , רפסמ םהל ןיאו םימוצעהו םיברח ויביוא |
 0 , םיצירעה לב ףכמ םתדלומ ץרא תא 0 זע רזאתהל םהל ארק רשא |
 רימ דחש והקל.םג ., םבל.לא איהה המהלמה העגג אל יכ ןעי :, ותרועל ואב |
 ץמא לע קר ןעָשיַג ודי  ךמותו רזוע ןיאב ורבל ףסוי ךלטה רתויו , שוכ ךלמ |
 רשא ראפאהט ריע הלפנ -רשא טעמכ ךא . םיטעמה וירובג תרובג לעו ובל |
 סואנ"וד ךלטה רבא , המחלמה ישנא םירצונה יריב הנודמה רצואו הכלמה הב |
 התתתו םתרובג התשנ ,םחור ץמא תא םה םג-ורבא וירובגו :, ותלהותו וחצָנ |
 ויביוא דיב לפי ןפ ארייו / הוקמ דוע ןיא יכ ףסוי ךלמה תוארכו :. םתותשק \

 ילג ךות לא 0% לפנתיו הובג עלס ןָש לע %% , וב .וללעְתַַו ןוחצנה יזילע |
 םיִרזֶאְנְו םקֶנהו המחה ןיי ירוכש םישוכהו . םירידא םימב תרפעכ לולציו , םוה |
 , שאבו ברהב םוטפשיו  םהיבָיואב םיער םיטפש  ושע  ,חצנו .הרובג 2

 | םלוע ידבעל םהייובש ורכמיו יבש ובש ,.וחצְר ., וררש ,  ולזג / וסמח |
 , החבטל ןאצכ םּוקיִתה , םיללמואה םידוהיה לע םתרבע שאכ וכפש ל לע |

 ואלָנ יכ-רע םימכ .םהימד וכפשיו םינב לע םָא ּוכה : ,הגרה םויל םושידקה
 התיה הכו , ברע ?ראב םירוהיה תכלממ המת הפס הכ .  הַצְרֶ גְרְהַמ םהידו
 ,-- ! ומזע תראפתו םהירובג תירחא

 תוב .ידומע וצלפהיו .וזגר |  הראומיהב יירוהיה תלפמ ירתא ₪391. =
 ידוהי ללגב םיאיברעה לע םדהפ לפנ םהה םימיה דע יכ , בירהטאיב םג הרוהו
 רשא ירחא ךא , םילשומ טבשו ךלמ זע םריב רשא םתלואג ישנא הראימיה
 םיאיברעה יטבש וקרפ , םרָנ הבכ םג םֶריִנ רבאו רצ דיב הראימיה ידוהי 1ל89

 . םהירי תתת םועינכיו םיביואל םהל וכפהיו םהילעמ בירהטאי ידוהי לע תא
 ןיבו בירהטאי ידוהי ןיב זא ויה רשא תובירה ירבד לכ תא ערנ אל ונחנאו
 םיאיברעה יטבש .ישארמ רחא יכ ןוכנ לא ונערי תאז קר , םיאיברעה יטבש |

 ל ומשו

 ל

4 

1. 
4 

- 

₪- 
0% 



 רוהיה תא םהיחא ופדרי רשא לע םקנ םהמ תחקל םירבכ םיסמ ליטָה םירצונה
 תימהרשא לע ךלמה תא וקירצי ןידו תד יעדוי לכ הנהו , -- םירצונה תוצראב
 רשא איהה .ריעה יחרזא לע סמ םָש רשא לעו וב דרומהו עשופה ורבע תא
 יב לוק וריבעה םירצונה יאְנְק ךא . וב ומחלנ הפונת תומחלמבו םה םג וב וררמ
 םתד רימחל ובא אל רשא ללגב דאמ םיבר םירצונ גַרֶה הזה ירוהיה ךלמה
 ץירע רתב .והוראתיו עַלְּב ירבד הזה קירצה ךלמה לע ולפטיו , םידוהיה תדב
 תא םוקנל םתלשממ תומוקמ לכב םירצונה חור תא וררועיו ,םימד שיאו ארונ
 דחא שיאו . -- המחלמ וילע שָרְקַלּג ,הזה ידוהיה ךפש רשא םהיחא ימד תמקנ
 רָבַדְל רוע ףיסוה , ץנאציבל בָרַע ץרא ךרד רַבַע רשא בילָאט-ןב סוד ומשו
 שא הוב תוברהל , תוהלבו דחפ ימלצ לכב ידוהיה ךלמה תא ראתיו , םיבזכ
 תובל תא ריעה םיצרמנו םיזע םירברבו , תיחשהל דע התרורמ לידנהלו המקנה
 . םידוהיה ידיב םייחל תומ ןיב םירפרפמה םהיחא לע םחרלו סוחל םירצונה
 וא עסנ רשא ושרא תיבמ ןועמש ומשו (אירוס) םרא ץראַב שארה ןהכ םג
 / םירוחיה לע רכש םירז ולפט רשא תא עמש , תימוררה בַרָע ךרר ויעסמל
 כבו .ףסוי ךלמב םירצונה תמח שא תא תיצהל טילחיו / םהירבד לכל ןימאוי
 תוביבסב רשא םישארה םינהכה דחא לא רפס חלשיו , ותדו ומע ינב םידוהיה
 ררועיו ךיעי .רשא רע טוקשי לבלו חוני לבל תועובש יעובש והעיבשיו ,בֶרָע
 ףסויב תומקנו תומחלמ תושעל ,שוכ ךלמ תא סג המו , םירצונה חור תא
 ריבכהְל ץנאציב תלשממ תהת רשא םירצונהל ץעי םג . םידוהיה לכבו ּוָאנ-ּוד
 ךלמה ףסוי לא בותכל םצירמהלו אירבמ ריעב רשא םירדהנסה לע םפכַא תא
 -ןב סודו ,ותלשממ ץראב רשא םירצונה תא תיחשהמו ָלַּבִמ ודי בישהל
 יללעמ תא ול רפסיו ןושארה ןיטסוי רסיקה לא אוביו וילנר תא אשנ בילָאט
 השוע אוה רשא תוארונה תוערה לכו ובבל תוירזכא תאו םואנ"וד ףסוי
 הפורש השרח תירב רפסמ תחא העירי ול הארֶה םג , הגופה ילב םירצונהל
 ףסוי ףרש .רשא רפסה לכ תפרש תאמ התוא ליצה יכ רמאיו , היתוצק יתשמ
 ךא . הרובכ יללהמ תאמ םֶקְנִהְל ותר םשב רסיקה תא עיבשיו , שפנב טאשב
 חלש יכ , וצראב זא ויה אל וליח ישנאו , הור"הכנו ןקז זא היה ןיטסוי רפיקה
 תראימיה ץרא ןה* : רמאל ול וירמא בישה ןכ לעו , םיסרפה םע םֶהְלָהְל םתוא
 "הככיאו . , םיתהתחו םישקעמו לוח תוברע האלמ ךרדהו יצראמ איה הקוחר

 שוכ ךלמ לא רפס חלשא יכ השעא תאז ךא ז המש יליח ישנא תא חלשא
 תאצל והשקבאו , ברע ץראל אוה בורק רשאו ונחד ינומא ימולשמ אוה רשא
 יהי רשא לככ ּונצמאת יערזו ומע ןוכת ידי םנו , סואנ"וד ףסוי לע ברהב
 אבצעדלע ךלמה לא בתכט חלשיו אלמ וריבו רבֶד ויפב . :תושעל יחכב
 המחלמל וליח לכ םע תולעל וינפ תא לחיו שוכ ץראב ךלומה (8]-8088(8)
 . הראימיה ךלט סואנ"וד ףסוי לע

 תא תיחשהלו עלבל ץרא יריבא ורעק ןכו םיוג יליא ושער ןכ 5% 0
 רלמה



 ותוכלמ ימי ךשמב ,ונועב קַמָיָו בבשמל לפנ יב דע םימיה לכ ץוצרו קושע יו
 חור הכותב הררועתה יכ , םיאלפ הֶראימיה תכלממ הלפנ , ותומ .ירחא םג
 ובסיו וצרפתה תונידמה ירשו םיטילשה , ץראה לכב ןודמו ביר יהיו , המטשמ
 "ַאיִנאָקַאל ומשו םהמ רחאו , םהילע ודקפה רשא .תוזוחמב הכולמה תא סל
 , הכולמה ירע .לכ לע הנורחאלו , עננָאסו ראפַאצ ירע לע הכולמ השע ףונאט
 קפס ילבו) ויצוקשבו וילולעתב הכולמה ָּב תא לבניו תוזבמנ תוגונעתל דמָצְיַו
 ערז תא אָמְט הזה לעילבה .. (םידוהיה .תרות תא הזה הזבנה וילע לבק אל |
 הבעות תושעלו ותואת תואלמל ותָוַאְּב ךא , החלאנהו הבעתנה ותמזב הכולמה |

 וילע םק הרָאצ יכ , וצק אב זא , אבירקדובא ינבב ריעצה הרָאצ םע םג לָבָת
 לע םעה ינב לכ וחמשיו . והתימיו ובלב תלכאמה תֶבָהְל תא עקתיו הרובג חורב |
 והבישויו יץראה ליצמי םשב ול וארקיו הרָאצ תא וכרביו ., אוהה לבנה תָלפַמ
 | . הכולמה אסכ לע |
 , הְבי (תולתלתה לעב) סּואָנִוד םשב דשא הזה הרָאצ דימה 9
 ושפנ  לכבו ובבל .לכב םידוהיה .תרותב קָבְר היה ..ושאר .תזלתלת יפי ללגב |
 םש , יףסויי םשל ומש תא בסה , לארשי תיבל הזעה ותבהאבו , זראמ לכבו
 תאנק אנו רָצפַה םג .אוה ןכ , תֶרּב דרו יִרָמ ססק תאַטַח רשאכ לבא ..ידוהו |
 ביִצָה אלו ותל .דאמ אנקיו ריִצְפִה הזה םואנ"וד ףסוי ךלמהו ! יִר ילב רע תדה |
 תובר תורצ ומע ,לכ לעו .וילע איבה הזה רברה ללגבו , ותאנק 'םֶצעַל תולובנ |
 םידוהיה לעמ ריסהל הבר םישודק רוסב םימשב ץרחְנ ולאכ , תומוצע תואלחו |
 תורצ .תא םוי םוי עמש הזה ריסחה ךלמה . -- ! ןימיה ץק דע הכולמ לָצ םג |
 םיצחול םירצונה רשא ארונה ץחלה תאו ,ץנאציב תוכלמב םיררוגתמה םידוהיה |

 ותאנק שאו ותרבעבו ,ובל לא בצעתיו דאמ ול רָצַָיַנ ,םתנומאו םתה ללגב םתוא
 ךלמ לע ורי תא הזב דיבכהלו םהירי לומגכ םירצונהל בישהל רמא רמנ ותמקנו
 ופיסוי אלו םידוהיה תא קיצה ערֶהַמ לודחל ומע ינב תא הוצי רשא רַע ץנַאצוב |
 , הראימיה ךרר ץינאציבמ םירתוס םישנא ורבעיו םויה יהיו . םתוְלָכְלְג םתונעל דוע
 ויה רשא) גודַא ומשו םיכלמה דחאו . םתימהלו םשפתל וציו ךלטה בל סח
 ורמאב , והשעמ לע ףסוי תא חיכוה , (הכולמ שעיו וינפמ ץרפתיו .ףסויל דָבָע
 ינקו הנקמ דוע תושעמ ולדָהָיַו אפורייא ירחופ לע תֶתִח ליפה הזה רבדב יג
 תמראמ וילא םיקעוצ ויחא ימד יכ  ורמאב ףסוי קדטצה אושל . בָר ץראב
 תמחלמ וילע .שדק גודא יכ , גורַא יניעל ותקרצ תא חיכוה .אושל ., ץנאצימ
 הכמ בשיו רפעמ רענתיו ררועתה יכ , וחצנ ףסוי ךבא אל תאז לכבו ., והחצנו\
 ותכלממ ךותמ תרחא הער 'ה וילע םיקה יכ ! הֶאְלִּתִמ הגה ךא , והכמ קיח לא
 , םירצונ היבשות בור רשא .םרָאנַאנ ריע ריקפ טורָאה יכ . ונימי רוחא בשא
 וא וחצרנ םידוהי םירענ ינש םג , גודא תא םחלנ רשא תעב ףסויב וכלמב דר
 ףסוי ךלמה ףא ,הרח הלאה םירבדל , הרומה טירָאה תעידיב םרָאגַאנ ריעב
 םרָאגָאנ יחרזא לעו / תומ טפשמב , ץורפהו דרומה ודבע טירָאה תא טופשיו

 םירצונה דוי (ב'ח .ע"יו) ,



 - ינבכ יכ , הָניִקְו לָּבַא םירוהיהמ רחא ררושמ זא אשנ , םהה םיִעְודְנַה םירמתה
 דפסמכ רמ דפסמ םהילע ודפסיו , ריעה ישנא יניעב םירמתה יצע ובשחנ םראה
 ץמא וארֶה םיאיברעהו םירוהיה ךא , רּובְגְו ךַלֶה הכלה המחלמהו . ריחוה לע
 . ויליח ירובג תואבצ תאו אבירק"ובא תא שילחהל ותילצה יכ רע םזָע ערזו םרי
 , ויתומצעב החרק תחרק שאו , אבירקדובא הלח ., רוצמה ימי ךשמב הנהו
 ענכנ זא .ואצמ אלו , ונואמַצ תרעבת תא תובכל םימ טעמ וידבע ול ושקביו
 .יבשוי וילא וחלש רשא םולשה יכאלמל רתָעַיַו רובגהו זוזעה ךלטה אבירקדובא
 דחאה םש , ץיארוק טבשמ םימכח םידוהי ינש ויה ,םהה םולש יכאלמ . ריעה
 ךלטה .םע ותרכ םה יכ ,ייראה תֶלפִמַמ שבר ּוָר םהו ..דסא ינשה םשו באאק
 ןכ ירתַאו ,םהילעמ תולעלו ריעה .יבשוי לכל הולסל םהל עבשיו םולש תירב

 וחיכוה םתמכחו םֶתקְל ףּוצ . תֶפִנְבְּג , םידוהיה תרות תודא לע ךלמה םע ורברנ
 תרות , השמ דיב ןתנ רשא ותרותו ,תמא לא אוה , לארשי יהלא 'ה יכ ויניעל
 הקושת וררועיו ,,וכבלב קומע קומע שרש ּוּכְה םהה םימכחה ירבדו , איה תמא
 תרוסמב אובל עבשנ יב. רע , לארשיו השמ תרותב קֶבְרַהְל .וברקב הצרמג
 . אוה השע רשאכ תושעל ּומע ינב בבל תא תוטהל םג , תאזה הרותה

 ומע תכלל םהה םידוהיה ינש ינפ תא הלח אבירקדובא ךלמה 8 8
 ול רוזעל .םג ,םידוהיה תרות תוכילה תא ותוא תורוהל ןעמעיל .בירהטאימ
 יפנכ תחת סֶנְּבְהְלּו םילילאב תללהתמה םתד תא בוזעל ומע יִנְּב בל לע רברל
 תא םדאו יוג ברקמ שרָשל רבכי םיִמָי לוח לטְנכ יב ספא ..לארשיו השמ תרות
 אבירקדובאל תררוס ףתכ וגתנ םיאיברעה !םינושארה ויתובאמ לַתִנ רשא ותר
 המוצעו הבר העיגיו למע ירחא קרו , םתד תא רימהל ול ועמש אלו ובא אלו

 תוקח תא ובזע טעמ טעמו , וצפֶהל וירבע תובל תא טאל טאל תוטהל חילצה
 חולצה יכ ףא הנהו , השמ תרותב תכלל םימש תובלמ לע םהילע ולכקיו םתד .

 ךיראה אל תאז לכב , תמא תר הב עוטנלווצראמ םיֶלולג ריבעהל ,אבירקדובא
 ,תולודג ול שקבל והתקיצה ,וב תרעפה הרובגה חור יכ ,ותכלממ אסְכ לע םימי
 ךרפב םהב דֶרָיו מכ ךררב הנע ,אושנמ הרבכ הדובע וירובג ליח תא ריבעיז
 םינטק םינב השלש וירא רָאָשַיַנ . -- והוגרהיו םתמח וילע ּוריָעַה יכ רע
 יִלּוע דוע םתויהב .הכולמל רוע וחלצ אל םה ךא,הרָאצו ורָמַע ןַאסַאה : םתומשו

 רשאא רססַאְנןב"יבר ומשו ליכשמ רובג שיא :םמשב ָךַלַמ ולדגי רשא דעו , םימי
 םשיו .. אבירק"ובא ןב ןאסַאה לדג רשאכ יהיו,םידוהיה תר תא אוה םג וילע לבק
 ךיראה אל אוה םג ךא,ויבא תחת והכילמיו ושארב הָכולמה רתכ תא "ססאניב יבר
 לעו,ךשַה ילב רימת רֶעַס וחורו ,םיככת שיא ,המת ריִהְמ היה יכ,ותכלממ לע םימי
 םקיו םתצעל עמש ורמעו ,ותוא .תימהל ויחא ורמַע תא ליחה יריקפ וצעי ןב
 האר אלו םימי ךיראה אל אוה םג ךא . ואסכ לע בשוו ּוהַחְצַרִו ךלמה ויחא לע

 ךליו , ויתוילכו ובבל תויכשמב ססונתה ססונ סופמכ םִנַה חור יכ / וכלמב בוט

 , ללוש והבילוה םיִעְוע חור םג , ךפש "שא יקנה םד לע ותבצע ר* תר:תב סמ
 יהיו
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 , גרוח"ינבו , שואדינב , םיאיברע יטבש ינש םוצחל רשא ירחא םנ , םימיה לכ
 ועינכה םזוזעו םתרובגב יכ , םֶריִנ דָבָא אל זא םג , םתלחנב הָיְחֶא םהל תתל |

 ןופצמ רַאּביַאה תפנב . דבוע סמל םומישוו םהה םיאיברעה .תא .םהיתחת
 םהיחא רתי םע םהל היה אל רבד ךא , םידוהי םיבשותה בור ויה , בםירהטאיל
 תוצ רשא תא רמשמ לכמ ורמשיו בֶכְר ןב בדנוי יאצאצ םה יכ ןעי ,םידוהיה
 .הימרי) םהייח ימי לכ םיריזנ תויהלו דלח תואושתמ רזנהל םהיבא בדנוי םהל

 ּונָּב , םיניאורעבה ירי םָמָח ינפמ ךא . םיִבָכְרִה ינב םשב םיעדונ םהו ,(הל <
 ירע םג ויה ןהה םירעהו , ןהב ּובְנָשִיַו תובגשנ תּורְצִמּו רָצְבַמ ירע םה םג םהל
 ארוקילידָאוו תעקבב םג . םוי השק קוצְמ שיא לבלו שגנו ףררמ לכל טלקמ
 איהה העקבה הבשחנ םא עדנ אל ךא . םיבר םידוהי ובשי (םירפכה תעקב)
 ואצמנ אל , םילאעמשיה שדקמ םוקמ ַאקקעמב  ,רחא ףונל וא ראָבְיַאה תפל

 ץרא (ןעמעי) ברע בגנב םוצעו בר םרפסמ היה הז תמועל ךא ,רעזמ טעמ קר םידוהי
 ישנו ,םירובג םלָב הישנא ,הל בהז תורפע יכ רמָאי הל רשאו איה ןדע ןגכ רשא |

 םירזפמ ויה םהה 'םודוהיה יכ ספא . וטילמהו ןהל לבח אובי םרָמבו ןה תוית
 וראתה טעמ טעמ קרו ,לשומו רטוש ןיצק ילבמ םיוגב םירדובו םירדמ ,םיררפמו
 דאמ דאמב ורבג םג וקתע הנורחאל יכ דע ,הלעמ הלעמ ולעיו , ליח ונשה ,זע
 . םלובגב ףוטשמ תירצונה תד םרז תצורמ רעב רוצעל חכ ורָצְע םדבל םה יכגדע

 תורהָיִתה אוה / ברע ץראב םירוהיה תודלותל הנפה שאר סנמא 8 1.
 תיב יכלטמ .רחא אָביִרְקדּוּבַא : הלאה םירברה יפ לע ןעמעי יכלממ רחא ךלמ ! |
 תורו , המחלמ רובגו :ררושמו ץילמ , חכ ריבכו בבל סכָח היה , םיִרָאיִמיִהַה |

 םיליכשמה םירוכגה דחַא םָשָכ ץראב לודג םש ול שעָיו דימת וילע החלָצ הרובג
 תיבל סרפ הצרא תכלל  בירהטאי ריע ךרד רובעיו םויה יהיו .םדק ימיב

 ויניעב ובשחנ ריעה ישנא יכ , הָתֶּפ רתַב איהה ריעב ונב תא בוזעיו , ותמחלמ "|
 ! הָרָפִק /הנהו , ריעה ינפ תא אצי רשא םעמכ ךא . ומולש ישנאו חור ינמאנל
 הרבשנ חורו בל תָנְנְמְּב .והונרהיו ונָּב לע ומק בירהטאי ישנא יכ ול דגוה יכ

 ירחאו / םיזורחב יהנ ריש וילע ןנוקיו , ושפנ לסחמ ונב לע םירורמת יכב הכב = |
 , רתמח לכ הילע ךופשלו תומקנ הב תושעל הרעשבו הפוסב ריעה לע הלע ןכ = |

 ,ריעה יבשוי יפמ לָּכִא תַרְבַה רובעבל םירמתה יצע לכ תא תירכהל עבשנ ובלבו

/ 

 ירבעלו תוחפשל ףטהו םישנה תא רוכמלו , ברח יפל הרוכז לכ תא תוכהל
 -ינבו שוא-ינב , םיאיברעה ינבמ תוחפשמ יתש זא ובשי איהה ריעבו .םלוע
 אבירק"ובאו , ריהרְנְ"ינבו ץיארוקדינב , םידוהיה ינבמ תוחפשמ יתשו ,גארצַאב =
 ,םולש ירבד םתא לכלכל םעה יאישנ תוטמה ישאר תא וילא אורקל המרעב חלש =
 םא יכ םנומה לכמ טלמנ אלו , הבטל םתוא עירכה , הלהאה וילא םֶרְוסְּב ךא =
 תמחלמל לַּפַה ןיכהל וצו הריעה אוביו , ללֶהמ ררושמו הלענ רובג דהא שיא
 וציו רּצָמ הילע םשיו ותפוסבו ותרעסב ריעה .לע אבירקזובא רעתשה וא .ןָמ

 לע . היבשויל היחמ ריאשה יתלבל ריעה תוביבס םירמתה יִצָע תא תיחשהל
 םירמתה



 0 ו
 ' יַדָמ אבאקה לכיהב דחי ודעונ םהידעומו םהיגח ימיב .  םהל וערי לבל םיערה |

 - םנ םתרלומ ץראב המחלמ ושע אלו רעתמ םברח ּופלָש אל זאו , הנשב הנש
 = וםהיכפוש יִדימ םהיבורק ימד תמקנ תא ומקנ אל םדה ילאונ , תוירכנ תוצראב '

 םיגהה ימיב ושע.ץרא ירחוס . דחי םג םיחא תֶכָש ובשיו ושגפנ םיביואו םיבהוא
 םיררושמו םיצילמ םג , בהזו ףסכ סהיתוחתמא ואלטיו םוצעו בר ןינקו הנקמ םהה =

 יפלו;ץ רישהו הצילמה תכאלמב הקוחה םדי תאו םלדג תא .תוארהל וא ורחתה
 אבאקה לכיהב םיררושמה ירפס יריהב תא םעה ישאר ּומש םיבר םירפוס תרבְד
 ירישב עשעתשהל םיואתמה חורה ישנא לכל אָרְקִמְלּג םהילעבל דּובְכ תרכומל
 ,םיאיברעהל בר םולשו בוט בר איבה אוהה לכיהה . םהה םיראפמה םיררושמה
 םיררפמהו.םימשה תוחור עבראב םירזפמה םהיטבש לכ הנש הנש וצבקנ וב יב
 שא עיקשהל : , םיקוחרה תא .ברקל םולשה ישנא וצמאתה םשו , םהיתוערב

 . דימת םימחלנהו םיעשפנה םיחאה ןיב םולש תושעלו הבירמה +

 .בֶרע ץראב םידוהיה תורלות

 הנמאנה הדלותה יִניִעַמ , (ע"בל ב'פת א'ד דע ב'סש א"ר תנשמ) % 6-

 רוע יכ עומשל בורק ךא , ברע ץראל לארשי ינב הב ואב רשא תעה המלענ
 םהל וננוכיו איהה ץראה לא לארשי ינבמ םירהוס םישנא ורהנ המלש ךלמה ימיב

 תוזוחמ דועו (אבש איה) ריפוא , הראימיה (ןעמעי) ןמיתב (ןעינָאלָאכ) תואצומ
 הנוכנ שי םג .ודוה ירחוס םעו םיאיברעה םע ןינקו רוחסמ תושע רובעבל , הלאכ +

 יאצאצ םה יכ םהיתובא תלבקב :םיִרַמָי
 םהינכש םיאיברעה לא םהל טלפמ ושח רשא רצאנדכוכנ ברה יטילפ םידוהיה
 תיבה תא סוטיט םֶרָה ירחאו , תּופְסינ , רבכמ םש םיבשויה םהיחא לע ומישיו
 . םכותב ּוזַאְיַו םיאיברעה לא םיאנקה תדעמ םיבר םירוהי רוע והרב , ינשה
 םיטבש השלש בָרַע ץראב ויה ראמ םימודק תורורב דוע יכ הנמאנ ונערי תאז םג
 ןרהא ערזל ושחיתה רשא ץיִאָרּוק ינבו ריהְדניינב םה אלה , םידוהיה ערזמ
 ש רוע חפסְנ םהילאו . לאדכב -ינבו , (םינהכ) יגניהַאקדלא םשב וארקיו
 . םהיחא רתי ינהנממ םינוש וינהנמו (* יקָאניאקדינב םשב ארקנה רחא
 ידָארצַאק"ינב / הרקאזינב ומכ , םהמ םינטק םיטבש רועו םהה םיטבשה
 םימ- ילובמ לע .היונב הלהת ריע ,בירהטַאי .ריעב ובשי ,  ַאריירָאקיינבו
 . םימיה תישארב . זְרא יִרשו םירמת יצעב תֶכְרבְמּו הָיִרִּפ ,הרומח העקבב
 \ אלו םתמרא לובי תא ותיחשה , םהידי תמחב םיארפה םיניאורעבה םוזיגרה
 , םירוצמו םיחירצ , תודצמו םירצבמ םהל ּונָּב רשא דע , הָיְחִמ םהל וריאשה
 םיולשו .םיננאש ובשיו םלובגב אובל םהה שפנ יזע רוע וזעונ אל זא ינמו

 | לכ
 םש יכ (ה'נ , 'ב ,א"יהד) בכר תיב יבא תמחמ םיאבה םיניקה ינב םה יכ ןכת* ("

 ןייע) םיבכרה תיב יגבמ תתא הגלפ םהו , תירכעב יניק םשכ אוה תיברעב יקאניאק
 ְי ..(54 רצ רע 94 רצמ לאירא רפסב



 ו 2
 תוחרא ועסנ םה יכ . (לעדנָאהעעז דנוא ןענאוואראק) םִיִבּו הָשְבַיּב ושע רשא =

 םי בלב רחוס .תוינאב ודרי םג , ןינקו הנקמ תושעל הנירמל הנירממ תוחרא
 ולדג םרחסמ ידי לעו . םיקוחר םיִמַעְל ּהָבּוט תעפָשו םצרא תואובת תא רוכמל
 םהימי ּולָבִיַו , םיענו רקי ןוה לכ םתיכשמ ירדחו ףסכ םהיתב ואלֶמ . ורישעיו
 םיעפונה הנקמה ישנא ךא . םדאה ינב תוגונעתו םיעושעשב םהיתונשו בוטב
 הֶרַת סויב , רדק ילהאב ונכָש קר ,םהיניעב הבוט ואר אל , בֶרע רבדַמְּב רדַעָּב
 בהלב .הערמל הָעְרַמַמ דימת םדדנבו , רקה םֶלָכָא הלילבו , בֶר יִנמ םמצע
 םיקזח ויהיו םבבל תא וחישקה םג םֶוג תא ּושקַה / תולילב חַרְקְו םמוי שמשה
 יאישנו תובאה יתב ישאר , םלועמ ךלמ םהילע וכילמה אל םה .םיקְצּומו
 םהילאו םהירשו םהישאר םה םה :סקייש* , ?פרימע+ םשב םינוכמה תוטמה
 ינב ידי תא ּודָמְל , ןידל ןיד ןיב וטפש םה , לודג דעו ןטקמל םעה לכ ועמש
 וב זבלו לש .לולשל -רבדמב םוגָהְנוו המחלמ םהיתועבצאו בֶרקל םירוענה
 ,ללש וקלָח ברעלו דע ולכָא רקבב . ברח ידי לע םתמחלמ ישנא תא ריִגַהְלּ
 ו םקלָחב םיחְמש , (טעטרַאהעגבַא) םה השקנ םע , רבדמה יִרְג םיניאודעבה
 יאונשל האנשה שא תבהלשבו ., םשפנ יבוהאל הבהא שאב דימת רעב םבל
 ישארל רקי םינתונו םידבכמ ,ּולָלַמְי אל םתפש אצומ , םינומא ירמוש םה . םשפנ
 שָפנ לכו , םימו םחלב םידורמ םיינע ולהני ,'םהיתוטַמ יאישנו םהיתובא יתב
 ּואָמְצִי ,ּומָחַרִי אלו םה םירזכא , םפא טעמכ רעבי יכ ךא , ןוצר ועיבשי הנענ
 םתרבעו םתמקנ תא םמיקה דעו םתושע דע וטקשי אלו וחוני אלו םדא יִמָדל
 תוחרא יכלוה קושעל סב תֶרַעַפ הזע הקושת םג , םהיאנשמ ימדב םהילגר וצחמיו
 , םהיבורק ימד יכפוש לע ספא ןורח אוה הלא לכמ זע ךא , ךרד ירבוע לוזנלו

 ו הגופה ילב ומחלי טבשב טבש ,הזה רבדה ללגב רורל רודמ םהל המחלמ +

 רשא דע הרעת לא םברח ובושי אלו םימיה לכ תומחלמ ורוגי ההפשמב החפשמו =
 (ןעכרָאמ) םידּבַה ירופס , דאמ קזח םנוימד חכ . םהיכפוש ימדב םרה תא ורפבו

 . .םהיפ ומב וללהיו ורישי םכרע ןיחו םהיתובא תורובג רַבָד תא , םשפנ תואת =
 םימשה אָבְצְּו עבטה תוחפ תדובע לע תדסוימ / תילילא תד התיה הקיתעה םתד |

 םירבד הילע ופסונ םימיה תוברב ךא . (טסנידנרעטש .דנוא ןָאיגילער רוטָאנ)
 הרזומ תדל התיה יכ דע , םירצונה תדמ םיבר םיגהנמ םג םידוהיה תרותמ םיבר = |
 םהל היה אקקעמ ריעב . -- והערל שיא הנטשל םיבצנה םיבר םינינעמ תצבקמ | .
 תַעַבִרִמ הרוחש ןבא וכותבו / אּפאק םשב ארקנה קיתע לכיה תוינומדק .םינָשמ
 הנָּב רשא םהיבא 6 התוא ןתנ ךאלמה לאירבג יב רקש הילע ולפַמ רשא
 םינופ םיאיברעה תויּפ לָּכָש לֶּת אּבאקה לכיה היה םדק יטימ , אוהה לכיחה תא <
 לא ללפתהלו תווחתשהל ברע ץרא יוצמ לכמ םינומה םינומה ורהנ וילא , ויל!

 לָאב ּוקיִּפשַה אל םה יכ ספא , (ּולָא) הָאללַא םשב ונבקי םהיפ רשא ןוילע לֶא
 , םנוצר יפכ םהל ורחָב רשא םיחלאה תא ודבע טבשו טבש לכ ךא / אוהה דחא
 םיכאלמה תאו , םהטע וביטיי רובעבל םיבוטה םיכאלמה תא ודבעיו ווחתשה םע |

 םיערה
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 , צה םיוואלסה . עבלעו רערַא תורהנ 3% םיבשויה םיוואלסה לכ ורהנ וילאז
 = תאז ללגבו , םינאמרעגה הלב רשא .ירחא תובר םיִנָש תֶרַצִנ תר תא םהילע-
 : הלאה םימעה ינש ןיב םהה םינושארה םימיב הזעה חאנשה רוע התבָר

 . בר ץֶרָא זוז
 לודנ רברמ הכותבו , םירי בחרו לודג יא יִצַח איה בֶרַע ץרא 8 35.

 תא בישהל לַתְגְ ןיעמו , שמשה טַהָלָמ לַצ אצמי אל ףיעה ְךָלָהַה רשא ארונו
 תא לחנ וא ןיִעָמ תּופְלַי םיטעמ תומוקמב קרו , אמצ תופעלזב תפלעתמה ושפנ
 קרקריו םירמת יִצַע םע (עזַאָא) רברמ תּואנ ול ביבסו לותה תוברעב וכרד תותרא
 רשאכו . אוהה תומלצ ללי.והתב שונא לגר הכרֶר אל זא יכ םה ילולו , אשד
 חלש ןכ ,בָה םַע תויחהל אוהה םי רבדמב םהה דָמָח יָיִא תא עבטה ריבא עַטְנ
 םלועמ םרא םש רַבָע אל ּותָלְּב םג יכ , +רברמה תנאי למגה תא םג היחמל םש
 ,םיבר םימי אמצו בער לובסיו אשי למגה יכ , דחא םוי םג םש רומע לוכי אלו
 ּובְלַח , לֶכָאָי ורָעְּב , אשמלו הָּבְכְרְל ותָשְּבַד , ּוָנְל חּונָמו ויניעל הנש ןתי אל םג
 םירדונהל הלצי 1שֶרָפ םג , קיתע הָסְכְמְל ורועו רגבל הנייהת ויתורעש ,הָתשי
 םינָאצַארַאסה וא םיניאּודעבה שוכר לכ םה , יִבָרַעָה סופה םג למגה . רברמב
 אל םהידעלבמו , םהילהאו םהינקמ םע אוהה רברמב םיטטושמה (םילאעמשיה)
 , איהה הָמָשְנַה ץראה ךותב םנמא , איהה םיאפר ץראב םימוי וא םוי תויחל ולכי
 ץרא ., הבחרו הבוט הרמח ץרא לבה םג ַערֶּפֶשָי , תומה ןכשמו תוצלפ ץבָר

 ,(ןעיבַארַא עבילקילג סָאר) בָרָש ןֶרָע םשב הבוקנה ,הנָמשו הנָשד , הירפו הכורב

 ואשי ָהיִצע , ריבכמל לָכִא ושעיו רב ופטעי היִקָמַע , איתה ץראה ןָרע ןגב יב
 תואובת ּורפַי ָהיתומרשו , שפנ ימישמו-ןיע תב ירמחמ םילולה ירפ , דרמח ירפ
 הָנבָלַה תדלומ ץרא איהה ץראה , םיִדְנמ ירפ לכו םיִחְרִי שָרָנ דְגִמ בריו שמש
 , םינומרה , העפפַאקה חוש , (רהַאררעקקוצ) שברה תרעי תדלומ ץרא , איה
 ול .רָשְכַה ןורתי הב בשויה םעהו * , םיפוצ תפונ םיאלמה םירמתה םנ םינאתה

 רואל קר םייחב וצפח לכו ועשי לכו , המזמו תעד תונקלו המכח בבל איבהל |
 ץֶרַאְב . לשומו רטוש ןיצק ילבמ םיגונעתב ויתונשו וימי תּולבלּו רורדה רואב
 , םאידעה םַשב ארקנה םיענו הפי ףונ ססונתי (ףוס םי) םודאה םי די לע איהה
 קקוחמ רמחמ רלונ אקקעמ ריעב , הנידעמו אקקעמ תוללהמה םירעה וכותבו
 יניעב ראמ ןה תושודק ןהיתשו ,רבקיו תמ הנידעמ ריעבו , םאיבנו םיאיברעה
 םיאמורה וצרפ אל איהה יִבְצ ץראב . םשפנ תואת ןֶרְכזו ןמשלו דמחמ תד ילעב
 עלסב םא יכ ץורפל חכ ורצע אל םתרובג  םערו םזָע תומוצעת לכבו ,םלועמ
 עס םלועמ םלגר ףכ הכרה אל ברע ןרעב ךא , (ן עיבארא עשיאָארטעפ) ברע

 םיעלסה םש לעו , טינָארנ יִעְלס ל ןופָצ יתכריב רשא ץראה איה בָרָ
 עלס םשב ארקת (עַלְס) ארטעפ םשב הבוקנה הריבה ריעה םש לע םנ םהה
 לודגה םרחסמ ללגב ראמ םירישע ויה ברע ןרעב םיבשויה םיאיברעה , -- ברע

 רשא
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 םש ורדונתה רשא .םילודגה םירבדמהו תובחרה  תועקבה ךותב ו
 םיריבכ תורודמ םרקבו םנאצ .ירדע םע םיטָאמארַאסהו (8671ם6וו) םיטיקסה |

 ובשיו , המיו הנמית .םהינפ תא ומש םיוואלסהמ םיבר םינומה רועו .'רקח ןיא
 ימיב םיארפ םימע ידי תרגתב ומשנ רשא שמשה אובמ ץראבו בגנה ץראב
 רשא ןעלָאפהו םיסורה םה םיוואלסה יִמַע . (גנורעדנָאוורעקלַא5) םימעה יעסמ
 רהנ לעו (9 רערַא רהנ לע םיבשויה םימעה + (1 (ע6161501) לעסכייוו רהנ לע
 ןעמהַאב ,ןערהָאמ .ץרא .יבשוי = םידנעווה ימעְו = (5 (ְָזְאַפפ) . עהטרַאוז

 םימעה .תיברָמ ךא) , ןעיזעלשו (18ו08102) ץטיזיול ./ (020000₪ , 20 ממ)
 , גרובנעלקעמב רשא ..םיוואלסה .יִטְבַש .םג :(ןעְלָאּפהו םיפורה :יתלוז)  םהה
 תאו םהיכרד תא ודמליו םינאמרעגה ייוגב וברעתה ,.ןירעממַאפו :גרובנעדנַארּב
 םיוואלסה יכרדב וקיזהה רפסמ יתמ קרו , דחא םעל םתא ויה יִכ רע .םהיתולילע
 םהה םיוואלסה ןומה ידעלבמ . (םינאמרעגה ןיב פללובתהב םג םהמ ורס אלו
 םי ןיבו (+ (208מ) יונָאדה ןיב רשא תוצראָב םהמ םינומה םינומה דוע ובשי

 , ןעיצָאמלַאד , ןעירילליא 1 ןעהטנרָאק , קרָאמרעייטש : ןה אלה , יטַאירדאה
 ובשי בר ןומה דוע םג , תובר תוצרא דועו ןעיטַאָארק , 0 ו ןעינסאב

 הָפַש םהה םיוואלסה יִמַע לכל ,זענָאפָאלעפה ירעבו ןוי ץראב , ןורקומ ץראב
 תאז לכבו , ּורְקְנ דחא רוב תבקממו ּובְצִח דחא רּוצָמ יכ / תודחא תּודמו תחא
 . דחא םעל ויהיו דחי ורבָח תוקוחר םיתעל קרו ,םינוש םיטבשו םיבר םימעל ודרפג
 . יבהוא ;םיחמש ;בל יבוט ,םינאמרעגהמ רתוי לעפתהל םיחונו זע שגר ילעב םה
 םירחא םימע ישרש לע תוקחתהל תדחוימ הלגס םהל שיו ; םיחרוא יסינכמו ריש

 םיכרדב .וותשנ םה . -- םהיתונוכת לכ תאו םהיתוכילה תא לקנב םהל תונקלו

 םינאמרעגה יִמַעְּב םהישנ תא ּובָשָח אל ןכ לעו , חרזמה ץרא ינב יכרד לא םיבר
 ידבוע ויה , תירצונה תד תא םיוואלסה ועדי םרטב . ברעמה ץראב םיבשויה

 התיה תילילאה םתד דוסי .. םהילילא חבזמ לע םרא תונברק ובירקהו םילולג
 ודבעיו וללפתה םהל , ווחתשה םהל , םיערהו םיבוטה עבטה תוחכ :תדובע"
 ןורעפ םשב ונבקי םהיפ רשא קרבהו םערה לילא היה םהילילא שאר , -- םתוא

 ותינבת תומד םלצ ינפל , םירדנ ול ורדיו החנמבו חבזב והודבע רשא :(0ז₪מ)
 וילא וריתעה רשא תע לכבו . ,םויו הליל רימת .שא הרקי .,ץעמ יושעה

 ופא םהילעמ בישהל וצמאתה רשא תע לככב םג , םהל ודסח -- םיוואלסה
 םיבשויה םיוואלסה . היחו המהב וא םדא יהבז ול וחבז ,ותמח לכ ריעי לבלו
 ומלַצ . םילילאה לכ ןודא רּותְּב טיווָאטאיווס לילאה תא ודבָּכ , ברעמה ץראב
 / !תטקסמ) ןעגיר יא לע ןָאְקרַא ריעב יונבה לכיהה ךותב היה םישאר העברא לעב

 וילאו

 , ךיירטסעל רשא (ןעיזעלש) ןעשעמ לילגב ןעטאפארק ירהמ אצוי לעסכייוו רהנ (1
 , יטלאבה םי ךותל ךפתשיו ןערהעמ תנירמב רעדא .רהנ רוקס (9

 ךפתשיו | ,יוקארק תכיסנב : וואלאמארק .לצא = ואצומ (עטראוו)  עהטראוו (8 2
 ..רעדא - רהנ - ךותל: =

 . רוחשה םי ךות םושאר .העבשב :ךפתשיו ןעבאווש לילגב אוה , יונאד רהנרוקמ (4 .



 , / וצתו ה תדובע תא תיבשהל ורזג רשא םירס קה תֶרזג תא
 - תתלכ םג הפסכנ רשא איהה השאה .. תולפתה יתב לא םהישורק ימלצ ירע תא
 , הכולמל חלצי לבל הנב יניע תא הָרע ,ץראב הדבל תטלש תגיהל השפנ
 / ךא , לודגה לראק לא רבחתהל הצמאתה , לב ינפ לע הארומ תת רובעבלו
 אסכמ הוחיריו המר ריב הב ודֶרמ הידבע יב , המק אל התמזמו ,הממז הקיפה
 ָאעל חילצה תודחא םינש ץקמ .סָאבסעל זוחמב ער ןינעב תמתו , הכולמה
 'נעמראה אעל לע תבשל (רעינעמרַא רער) יינעמראי םשב הנוכמה ישימחה
 (יעי:ע סר א) םימיאב םריחפיו םימלצה ידבוע לע ותיתח ןתיו ,הכולמה אָסּב
 פיקח --ג'עקת א'ר הכולמה אסכ לע םרוה רשא לאכימ רסיקה םג ,תומ יתּועבו
 813-820. = תדובע תא רדבָאל עיגפַמב ּוָצ נב םָאליפָאעהט םגו , וירחא
 ירעשב תוכתלמ שערו ןואש הזב וריעה אל םה ךא , םהירבוע תאו םימלצה
 םלמע לכב םג וחילצה אל הז תמועלו ,םינושארה םירסיקה ימיבכ ץראה
 השידקַה תירסיקה ארָארָאעהט יכ ,ץראה ברקמ איהה הדובעה תא תיבשהל
 . ץראה םע לב םג ושע ןכוואר חנממו , התוא הצירעהו םימלצה תדובע תא
 867,ו'כרת א'ד תנשב ויְליִַאב לא ץנָאציב תכלממ האב ריבכ אל ןמז ירחא
 טעמ ואפריו הנש םיתאמכ הכולמה אסכ לע ובשי וירחא וינבו אוהו , ינורקמה
 ויה רשא םיכלמה הב ןלח רשא היאולחת תאו איהה האלהנה הכלממה תובמ תא
 תיבשהל ריה תקזחב ווצ רשא םירפיקה ירבד ועמשנ אל ברעמה ץראב ,-- וינפל
 לכב לוק ריבעה , אמורב בשויה (טספַאפ) שארה ןהכה יכ , םימלצה תרובע תא
 תנומת לא תוחתשהמ םעה תא עירפי רשא שיאה רורא :.רמאל ץראה
 ,ונוע תא אשי אוהה שיאה ! םהילא ללפתהמו תולפתה יתבב רשא םישודקה
 םימעה לכ בלב שרש וכה וירברו = -- ונורז לע ול .חולפ .'ה הבאי אלו
 ברעמה ץראב םיבשויה

 (6ההחהז6ח16ַ 1300 תפ1) םיוואלסה יִמע 9.

 '(שטמפטמ) םידנעוו םשב םכקי םיזנכשאה יפ רשא םיוואלסה 8% 4.
 םירעי .יִכְבְסְּב .םיִסְכְמַה (* ןעטָאפרָאקה ורה ימורמב ראמ תובר םינש ובשי
 אפורייא ץרא .יבחרמל  םיכלוהה םיזעה םימעה םתוא וצחל רשא רע / םיתבע
 \ םרי תא וריבביו , םהיתובשומ תומוקממ םתוא ושרגיו םהל אל תונכשמ תשרל

 .זאו , םלועמ םהיתובאו המה ועדי אל רשא תוצראב םירדונ תויהל םהילע |

 -ףכל חונמ שקבל אפורייאב םיטטושמה םדקה ינב ירודג לא םווואלפה ורבחתה
 . הנופצ .ונפ םינומה םינומה . ובלהתה רשאב וכלהתיו הלוג ילָכ ושבליו , םלגר
 ובשיו 777

 , רעדא רהנ תוצרא ןיבו יונאדה תוצרא ,ןיב םידירפמה םירה יפכר םש ןעטאפראק (*

 תיחרזמ תאפו תינופצ תאפב ןיראגנוא תעקב תא רודכ םיבבוסו , רעטסעינדו לע עסכייוו רהנז

 0 וערתשיו ,ךיירטסעל רשא | עגריבנעביזב םהישאר . תואסרפ 140 בחרמ

 | * ןראננואב רשא ץינמאל שאר אוה םלכמ הובגה . יונאד רהנ דע



| -- 180 - 

 רסח ישגר / תמא ישגר ררועלו ,תָאְלָח .םתָקָל , ויְגיִסִמ בלה תא ףרצל חכ |
 ינינעב ָחָּבוִתַהְל התיה איהה הלכשהה תולועפ תישאר . -- הישרוד שפנב הקרצו |
 ףוספסאהו םעה ןומה יכ ואר רשאכו , היתוביתנ אוצמלו היכרד תעדל ,תערה =
 יתבב רשא םהישודק תומד ימלצ לא ו םיוחתשמו םיערוכ וברקב רשא =
 ורתחיו , םינושארה םהיתובאכ םילילא תדובעל ובושי ןפ רחפ ודחפ , תולפתה |
 ששואתה םשארבו , הלפתה יתב לכמ ןהה תונומתה תא ריפהל זע לכב -

 יריויאה = אעל לבל דיה תקזחב וַצִיו (רעריוזיא רעד) יריוזיאה אעל זעה רסיקה |
 א'קח-ז'עה א רשא תולפתה יתב לכב תומדו הנומת לכ למס אצמי לבלו הָאְרַי <
 7177-7%%* | ארונ ןואשו לודג שער הריעה איהה הדוקפה . ותוכלמ ץראב +

 , הנש האממ רתוי ְךָשַמִּתַו הללוחתה הארונ המחלמו , ץנאציב תוכלממ לכב
 םישודקה ימלצ תא השידקה תחאה : תונלפ יתשל זא הגלפנ ץראה לכ יכ *

 םתוא המירחה תינשהו + (]10009₪108) םודבעיו שחל םהינפל וקציו םהל ודגסוו
 הכופש המחבו הפונת תומחלמב רחי ומחלנ ןהיתשו , (ן0₪011366ם) םודבאיו
 לע םג ,ורגמ ץראל התכלממ אסכ תאו המשל איהה הרמח ץרא תא ותישיו |
 רסיקה תא וארה רשא םינושארה ויה םה יכ / הלערתה סוכ זא הרבע םירוהיה |
 עמש אוהו , וינפ לע .הנומת לכו לספ לכ אצמי אל תמא לֶא םעטמ יכ תערל]
 םיאנקה םינהכה , םתדו םתרותל דובכ ןתנ םג , םתוא אנוש היה אל יכ , םלוקב |
 אוה ידוהי יכ ןומהה ינזאב הבד וילע ואיצוה םהישודק תונומת דובכל םיררחה |
 וב ונע רקש יכ לכ יניעל רסיקה חיכוה זא , תירצונה תדב וב ןומא אל שיאז|
 ורימה םהמ םיבר יכ רע , המח תוחכותבו ףאב םידוהיה תא ףודריו םינהכ בה
 איזָאדעהטב תולהק םש וננוכיוםירק תנירמל ץנָאציבמ וחרב םיברו די קזחב םתד|
 ו .(ןַאמָאט) ַאירָאנענאפב , (טאגלָאס , טאבלּוס) סילָאפנָאעראקב ,(ַאפפאק) |
 וצופנ 8םיִרְק תנידממו , ררפס םשב הל וארק רשא (שמרעק) םורָאפסָאבב |
 וננוכיו , ַאנְלָאוו רהנ לעו יפסכה םי לע םירזובה תוצראב , זאקיוקב .םירוהיה |
 ןכ ירחאו , יפסכה םי לע (יקַאט) רערנַאמעסב ,(רנָאברעד) אאררעבב תולה
 ןיפ גאטפ ג א ק ]ב ]'טנאטסנָאק . -- םירזוכה ץראב הריבה רָאיגנאלַאבב |
 פומיגארפ אק ירחא רעבל ויבא תובקעב אצי םילעפ ברו ליחה שיא אל |
 ה'לקת--א'קת א'ד םחיכויו תדה ינהכ תא ףוסאיו , םישורקה ימלצ תדובע|

 741-775. | למס דובעל םעה תא ואיטחי רשא לע םיצרמנ םירברצ
 , פיאיחה הדובעה האצי ןטשה ןטבמו יכ רמוא רוזגיו , תדה יקח תורמל הנומה
 ותוא ואנש תאז ללגב.תולגו םרח וא תומ טפשמב הירחא םיהונה לכ תא טופשוו
 .(8001031₪08) יהפשא ןבי ןולקה םש וילע ולפטיו ,איהה הדובעב םיקברה לכ |
 ---הילקת א'ד יעיברה אעל ןיב ובשחי יעיברה ָאעל םשב ארקנה ןנּב םג אוהו |
 775--780. =?ה | ךא ,ץראה ןמ םימלצה תרובע תא ורעב רשא םירסיקה |
 800, ס'קת א'ד ענעריא ע נ ע ר י א הפסָא םואתפ עתפב הזה אעל רסיקה תומ ירחא \

 לטבל  הינפלמ תוכלמ ךבד איצותו םיאנקה םינהכה ישאר תא ותשא
 תא



 ש א'ר םשב עדונה רובגה םשארבו , הילטיא ירעשב ואוביו ,םהיתובשומ ץרא
 < 568. = םברחב םתווא ודכליו אפ רֶהְ תוזוחמ לע ולפנתיו + (41010מ) ןאבילא
 - .תאושב ולע ןכ ירחא ( 1.010 81001) יייִררָאבמָאל שדח םש םהל וארקיו םתשקבו
 הריבה ריעל םהל י יִהּתַו םהילא התוא ועיקביו םינש שלש הילע ורוציו ַאיוואפ לע
 ,ותלשממב םימי ךיראה אל רובגה ןאיבלא ךא .(םיררַאבָאגנַאלה תוכלממ תַריִּב)
 רשא היבא ימה תמקנ תא ונממ םוקנל ותוא הֶתיִמָה הפיה ותשא אדנּומַאזָאר יכ
 םיריפעגה .ךלמ אדנּומַאזָאר יבא תא ןָאיבלא תימה תודחא םיִנָש ינפל יב ,ךפש
 התשמ תעב ןיו .ונממ תותשל (20181) עיבג השע ותלגלנ ָצַעַמּו , המחלמב
 התשמב ובל בוטכ תתא םעפ .םהה םימיב םיארפה םימעה טפשמכ החמשו
 אוהה . עיבגהמ ןיי  תותשל ּוקיַה תשא אדנומאזָאר לע .ּופְכַא תא ריּבְכַה , ןייה
 + תיחשהל דע אדנומָאזָאר .ףא וב רחי) , ודי לע ַצְרַנַה היבא תלגלנמ יושעָה
 . -- .הלואש םרֶב והדירותו תֶוָמ וילע הֶאיִשַה רשא דע הטקש אלו החנ אלו
 גילש א'ר ,םדי תחת ועינכה רשא ץראה יחרזא תא דאמ וצחל םירראּכָאגנָאלהו
 57%, = .הנתנ תאז לכב ךא , םהיתובשומ תומוקמ תיברַמּו םֶצְבִר תא ודרשיו
 ירבוע םינָאמרענה . ידי לָמַעּב ריבכָמל לכא ּושַע תומרשהו הלובי תא ץראה
 רָבַּפ ינפמ .םיאמורה .יִרָע לכב| והתב לע רשא םיטפשמהו םיקחה . המראה
 תלשממ יט .םרק ימיבב םתמרקל ּובָש וזהב וללוחתה רשא תולודגה תומחלמה
 ץהאה .םַעָל ּורזע .םינָאמרעגה םיררָאבָאננאלה ימכח יכ , םינומדקה םיאמורה
 וע .םהל תתלו  םיקיתעה םהיטפשמו םיאמורה יקח ירוענ תא רשנכ שָרַתְל
 םירבכנ םירש ויה המחלמה ישנא םירראבָאגנאלה שארב , הנושארבכ תומוצעתו
 ופסאתה רשא תעב םיכלמ םהילע ורחב םהו ,ןעפַארגּו ןעגָאצרעה םשב םיבוקנה
 ,םידרַאבָאגנאלה תובלב הנגק םיקיתעה םיאמורה תמכח ,רעומ םויב פעה ישאר
 . תיאמורה תירצונ תדב תינָאריִאה  תירצונ תד תא ורימָה רשא ירחא םג המו
 יבלממ רחא תַעָמְשַמְל הרס אלו םידראָבָאגנַאלה תכלממ הרדועתה הנש םיתאמ

 . םוקל הוע הפסי אלו םיקנַארפה יריב הלפנ ןהה םינשה ץקמ ךא ,רכנה ינב
 יִמו לכ ץנָאציב תכלממ לע ןאינוטסוי הָוְש רשא דוההו רובכה 8

 ואסכ לע ובשי רשא םירסיקה .תמשאב ותומ ירחא לק הרהמ ומת ופס , וייה
 ,םימדב לֶאגמַה הָכולמה אסכ לע םדא יצירע ואשנתה חצר תולילע יפ לע ,וירחא
 = גצמָא יכ םירתא םיצירע ואב , ןומְמשְבּו הזגרב םיטעמ םימי וילע סתבש ירחאו
 :יניע תֶא םיפיקתה רוע רפיקה רצהב , םהיתחה ובשיו .םאסכמ םורירויו םהמ
 : ושענ הלאכ עַשְר תולילע רועו , םהינזאו םפא תא וריסה וא , םוי םוי םישלחה

 "ךא . אנש רשא .'ה .תובעות לכו רבשו .רש אלמה אוהה רצהב ומויב םוי רבד
 ונל תאזו ! םיניבה ימי לכ הלכשהה בשומ ריע לעפַאניטנַאטסנָאק התיה תאז לכב
 תחרוי הנניא רשא הלכשהה יכ וגרוי רשא יִמּויַה ןויסנה ראמ קַרָצ יכ הָרָעְ
 ףוסאל הילעב יריב ץפח ילכ קר איה רשאו , המינפ ושפנו םדאה בלב תרד
 הב ןיא תאזכ הלכשה ; תרק יטורמ יפנ לע תכשלו םיגונעת ייח תויחל , ףסכ

 תב



 םיהטָאגה ואר רשאכ יהיו . ודימ התוא אמור ירעש / הקש | ,םפ
 / םכותב םבל םמותשה , היוטנה ועורזו הקזחה ודי םצע תאו רַאזילעב תרובג תא

 תא ודיב וריגסה םג הרשמה תאו ןוטלשה תא ול ונתיו , וינפמ ּותַחָיו וצלפתי
 הקנאל תאז לכבו . רטיקה םשב ריעה תא חקל רָאזילעבו , (* הריבה ָאננעּפַאר | ,
 יש .א'ד .ונרועבו ,.רסיקה לא ואיבה רשא הערה סֶתּבְרַמְּו רפיקה ירש האנקמ =
 540, ארק ,ותמכחבו ותרובגב תולודג תואלפנ השועו ליח לא ליחמ - ]

 ךלמ ליח ינפמ יחרזמה ץנָאציב תבלממ לובג תא רומשל רוחאל בושל רסיקה ול
 ופילחה ,םיהטָאגה ץראמ אוהה ליכשמה רובגה אָצִי אצי ךא הנהו .סרפ |
 ,(544 ד'ש א'ר תנשב) רובגה (טְְַפ) כאליטָאט תא םהילע וכילמיו חכם יהטָאגה | |
 אילטיא יהתו ,ןאיניטסוי ישנא רימ אילטיא ץרא לכ תא םיטעמ םימיב חקל אוהו \|

 םעפב ךא , אילטיא הצרא תינש ראזילעב אב זא , הנושארבכ םיהטאנה ידיב |
 ול לצֶא טעמ ףסכ םג ,וליח ירובגמ רפסמ יתמ םא יכ ודיב רסיקה ןתנ אל איהה
 לידגה אל ןכ לעו ,םינושארה םימיבכ ותנומאב דוע ןימאה אלו-זרסְה רשא ללנב |
 רובגכ ויביואב םחליו ותרובג תיראש ּורְגֶחְּב םג איהה םעפב תושעל רָאזילעב |

 , הכולמה ריעל אילטיאמ בושל ול ארקיו ןאיניטסוי ףא וב הרח וא , דאמ ליכשמ
 אלפנה רובגה היה םיבר םירפוס תודע יפל ,וינפמ והשרגיו / הביאב והפדהיו

 יחתפ לע דוקשיו ,ותא ןיא ויניע רואו וחכ תולְכָּכ הנקָז תעל בזענו חלשמ אוהה =
 אלמ ןאיניטסויו , ושפנ בערב תויחהל םחל תפו ףסכ תרוגאל תוחתשהל םיבידנ

 םוקמ תא תואלמל (זַזַַפ) םעזרַאנ ומשו ורָצח יִרָשַמ םירשה רחא ידי תא |
 םילעפ ברו ליח רובנ ךא תומזמ לעבו הטרמ שיא היה סעוראנו , ראזילעב =
 ביש א'ד םוניטנעס תברקב ַאניגַאט די לע םיהטָאגה תא הכה אוה , רַאזילעבכ <
 552, ויליח .ירובג לכ םע םיהטָאגה ךלמ סַאליטָאט לָפָנ םשו , הנשיה ||
 דיש א'ד לוח יטילפ והוכילמה רשא םַאיעט םג , השקה וברח יפל  ,םיליצאה |
 55%.  רשא ירחא ברחב ופסנ ויִּפּגַא לכ םע אוה םג ,ךלמל םהילע םיהטָאגהמ ||
 יטילפ קרו , הנשיה ָאמוק די לעו םונראס רי לע תומוצעו תובר תומחלמ ּושע |

 רבעמ םלגר הכל חונמ שקבל םיררונ ויהיו ץּורח ןוילכמ ּוטְלַמְתַה טָעַמ יִתמ ברח
 . םהיתובאו המח וערי אל רשא תומ םוקמב | ןעפלא יִרָהְל

 ,אננעפאר ריעב סעזרַאנ בשָי , םהה תונוחצנהו תומחלמה ירחא % 2
 לכ לע ארונ יהיו , רסיקה ביִצִנ רותְב ותרובגב .רכל רשא ץראה לכ לע טולשיו =

 םעזראנ תא וירחא ואסכ לע בשויה רסיקה ָתיִרְה ןאיניטסוי תומ ירחא ךא ,ויביבס
 תחקל זע לכב רותחיו םעזרַאנ יניעב דאמ רברה עַרָיַו , ותאשמ ליכשמה רובגה
 הצרא אובל םידראבָאגנאלה תא ארק ותומ ינפל בורקו , אוהה רפיקה תאמ םקנ |

₪ 

 (ןרַאגנוא) איִאננאפ ץראמ ועסיו םישּח וצְלְחִיַו ורהַמ םהו ,התוא תֶשְרָל אילטיא
 ץרא

 תבצנ איהה ריעב ,אננעפאר םשב ןכ םג תארקנה הנידמב אילטיאב הריבה ריע ("
 , יטנא רללוהטה ררושמה רַבְק טוקמ הב 0 םיחהומה םיהטאגה ךלמ ךיהאדאעהט תב תבצמ
 +  טספאפה תלשממ תתת האב 6 זיטקה א"ד תנשמ*



 תבְשִיַו 8 ץורמה תיבב ףסכה רמוש היה היבא רשא וקיח תשא
 ידי תא אלט אוה . רוע וחְתַּפְי לבל וירעש תא רונסיו ,.אוהה תיבהמ קוחשה
 " :םירוי סופראק+ םשב ערוגה םיטפשמהו םיקחה רפס תא רבחל ּוהְיָשַמ ןאינָאבירט
 - (ןעפיורנערייז) ישמה תעלות תא אביו תולובחת לכח .אוה . - (00קמ8 10119)

 - הלפת תיב הנב אוה . אפורייא תוצרא לכב וצופנ םשמו , וצראל אניח ץראמ
 רַצְב אוהו , יאיפאס תלפת תיבי םשב עדונה לעפאניטנאטסנאק ריעב תויפלתל
 ףאב ףורריו , יונָאדה רי לע הנב רשא זע ילדגמו םירצבמב ותלשממ ץרא תא
 8 תוכלט .רֶבַר אָצָי יב ,םינאיראה םירצונה תאו םילילאה רבוע תֶא
 -- ! יתבלממ ץרא יבחר לכב .ויהי דחא ןוצְרּו דחא קה , תחא הרות

 םהיתד תא םיהטאגהו םילָאדנָאווה םג וכילשה םהה םימיב 89 1
 םנמא , םיִנָאיִרַא םירצונ ויהיו ,םוירא הקל .יפ לע תירצונה .תדי תרוסמב ואוביו
 ןאיניטסוי זא אצמ ןכ לעו , ןהה תוכלממה יתשב זא ויה תוערפו תובר תומוהמ
 .ץרא תולובג תא ןהב ביחרהלו .ןהילעב ידימ .דחי ןהיתש תא עורקל ןוצר תע
 .שאר ראזילעב תא חלשיו .לודגה ןיטנָאטסנָאק ימיב םינפל ויה רשאְכ ותכלממ
 0 וילא העיקבהלו םילאדנָאווה ץראב תולעל בר אָבִצ םע אוהה רורכ םירובגה
 :ודי תרגתב העורפהו השַעְרְנַה איהה ץראה תא םיטעמ םימיב דָכְל רַאזילעבו
 :יובש . ןורחאה ּהָכְלַמ רעמילעג תא ךלוי\ , הירעשב תללוחתמה תרה תומהלמ
 : ךלמ ביצנ םיִלַאדנָאווה ץרא לע ריקפה ןַאיניטסויו .(* לעפָאניטנאטסנַאק לא ברח
 ., ץראה ןמ םינאוראה תד תא שרש ורי םָצַעְב אוהו , תיחרזמה אמור ודלימ
 .רפיק ליחב אבצה תדובע ריבעה םילאדנאווה ץראב רשא םירוענה ינב תאו
 ,ך'צר איר .רסיקה לכיה לא אבוהו ּוזובנ םילארְנאווה תורצוא לכו , יטנָאציבה
 - | 53% - תא םיהטָאגה איִשְנ טטדַאעהט הַצְר איהה תעב . -- ותוכלמ ריעב
 "התא תהקל ול הארק רשא תונְּבַב הגנעמהו .הפיה ךירארָאעהט תב אטנּוזַאלאמא
 | םוקנל ררועתיו ,.אוהה חָצְרְמְּב ןָאיניטסוי ףא רחיו , הרי תלשממב הלחנו קלח
 .הצרא רָאזילעב תא חלשיו , וכפוש רדימ איהה ךלמ תב םד תמקנ תא ונממ
 :רשנכ הֶאְד ץרענה רובגה רַאזילעבו , והשעמכ אוהה חָצרֶהְל םלשל אילטיא
 " תא ןהנ אלו / המימת הנש הב .בשיו , ותרובגבו וזוזעב הריבה אמור תא דובליו
 "ותוא ונרה רשא טָארַאעהמ תחת םיהטָאגה ומיקה רשא שדחה ךלמה סעגיטיוו

7 
 םפאב
4-5 0 

 7 ךלמה םש םאיבה רשא שדקמה תיב ילכ תֶא .הגתרקמ איצוה ראזילעב (*
 רתי סע ראזילעב םתוא "איבה 534  ד"צר א'ד הנשבו , אמורב רשא םולשה לכיהמ
 ג רעמילעג תא רסא ,איהה ריעה ירעשב וזע תבכרמב ועסגבו , לעפאניטנאטסנאקל
 ,2ח תא הזב ראפל הבכרמה ינפל וידבע ואש 'ה תיב ילכ תאו , הבברמה ירוהא םילאדגאווה
 יאנושו םיצירע יריב םהה שרקה ילכ רובכ ללוה ךיא שונא בלב האר רשא ידוהי שיאו , ןנוחצנ
 .שרקמ תיב ילכ תא איבי לבל ךלמל רומא : רמאל ךלמה ירשמ םירשה רחא 0 רמא , לארשי
 .קר ךירעזייג ידיב הלפנ אמור יכ עדי םרטה / םללגב וילע אובת הער יב , ורצוא תיב לא 'ה
 : שדוק יכ ,םללגב קר חפב התע דכלנ ךירעוייג דכנ סג ,הרצוא תיבב ויה רשא ₪ םילכה ללגב
 םתוא בישהמ סא יכ בומ ךלמל ןיאו , ומשאי טהיללוש לבו לארשי יהלא 'הל םהה םילכה
 - דאמ ארייו ןאיניטסוי תאז עומשב יהיו . השודקה ריע םילשורי לא , םלועמ םש ויהרשא םוקמה
 5 = םירצונה תולפת יתבמ רחאב םש םאיבהל וציו םילשוריל םחה םילכה תא חלשיו רהמיו

 ש 1 06 06110 (8₪081160 111 - 11, 8 9.) סויפאקארפ םשב עדונה רפוסה רפס*



0. = 

 . םיררַאבָאגנַאלהו ץנַאציב תכלממ 6.
 לע הכרד תא התיחשהו תחצנ הבושמ הבבוש ץנאציב תכלממ 8 810. | =
 , תראפת לילכב / םיירע ידעב האגתה , רזנ ןבאכ ססונתה ךלמה רצח .ץראה
 םעט תורס םישנ .םדקה ינב טפשמכ בבל תויכשמ לכבו הרמהה תויכשב
 ובישוה םהה םיסירסהו םישנהו ,םיכלמה יניעב דסחו ןח ואשנ םיתיחשמ םיסירסו
 וא םהיתואסכ לע םירסיקה תא םהעשר יללעמו םתמומו םתמרע תולובחתב
 םידגוב ויה רסיקה שאר ירמוש ליחה ישנא . םשפנ תֶוָא לככ םתאשמ םורירוה

 םינפל ןכ ושע רשאכ הב קחשל םדיב רּודְּכ התיה הכולמה תרטע רשא םיללוהו

 תור לכל ודנו וענ ,הכלממה ריע יחרזא םעה ןומה , אמור ריעב םינָאיִרָאטָארפה
 תוכילהב תולָאש קימעהל קר היה םניעמ לכ םג םצפחו םעשי לכו ,דמעמ ןיאצ
 סלעתהלו עשעתשהל,םדוסי חורב רשא םינינע לע רימת קשעתהלו םתנומאו םתד
 תרות תאז הגה . ([81] 06וטממ8) [1רָמה תולסמב רשא רזומהו עורפה קוחשב
 ישאר .הכולמה ריעב ץראה םע לכו וידבעו וירש יללעמ הלאו ךלמה תיב רַצַח
 תחאה , תולודג תוגלפ יתשל וגלפנ , ץורמה תלסמב קָחַשְָל דימת םיאבה רועה
 ןכיכ ןעי ,(ענירג איד) ;הקוריי םשב תינשהו (עיולב איד) "תלכתי םשב הארקנ
 םידגב הלאו , תלכת ידגב ושבל הלא , םהיתובכרמ יגיהנמ םיִבְּבִרֶה עבצ היה
 תוגהנה תודא לע םימיה לכ ןהה תוגלפה יתש ןיב התיה הזע המחלמו ,םיקור|
 תינידמה הגהנהה לע הבר הלועפ ולעפ ןהיתשו ,תרה תוכילה תודא לעו הנידמה

 שיאה אשנתה,ץנאציב תכלממב הלאכ תוערפ עורפב .--הנומאה תוכולהת לע
 אל ןאיניטסוי . הריבה לעפאניטנאטסנַאקב הכולמה אסב לע בשיו (* ןאיניטס |
 ןאיניטפוי  רתא ןב / ץראה םַע ּתַלָר ינבמ םא יכ הכולמה ערזמ הי
 היכש--ו"פר א רשא רע ליח לא ליחמ ךלה ותרובגבו ותמכחב ךא , םיִרָכָָה
 5977-565 | םשכ לודנ םַש ול תושעלו םירסיקה אסכ לע תֶבָשְל הלַעְתִח
 תארקנה הלודגה הנלפמה זע תא עיִנְכֶה אוה ,םילודגה םרקה יכלממ רחא
 ארָארָאעהט חור תא התרַמָה רשא לעו די וב הָמיִרֶה רשא לע יהקוריו םשב

 תשא :
 תיראש תא םידוהיה לעט טישפה רשא םירצונהמ ןושארה רסיקה היה ןאינישסוי (*

 , (58% תנשב ב"צר א"ד) ירצונה םע וטפשהב העובשלו תודעל ידוהיה תא לספ אוה , םדובכ
 אוהה גחה לח רשא הנש לכבו , םירצונה ינפל ספה גח תא םידוהיה וגוחי לבל הוצ אוק
 ףסכ שנוע םהילע םש רכיקה יכ , לבאל ךפהנ םגחו םידוהיל הרצ תע התיה , םירצונה גח ינפל)
 תא .אינהל רכמתה אוה יכ ,(540 'ש א"ד ךרעב) תדכ גחה תא ושע םא ליכהל הבומ

 יתשל םידוהיה וקלחנ (לעפאניטנאטסנאק ילואו) תחא הלהקב . --- םתדו םתרותמ םידוהיק
 הרותה רדס תא תולפתה יתבב קיתעהל רמוא הרזג (תינוי תמכחב הקבדה) תחאה , תוקלחמ
 הב רשא) שדקה תפש רימהל הנאמ (םידוהיה תרותב הקבדה) הינשהו , תינוי ןושלל הרטפהַהו
 רבד ףוס . םהיצחולו םהיררוצ תפשב םג המו לוח תפשב (םיאיבנה לכ לאו השמ לא 'ה רב
 (- וילאט רבדה ןבומ רשאכ) אוהו , רסיקה ינפל םהיתומוצע תא ושיגה תקולחמה ילעב יב
 םינקזה םיעבש תקתעה םא יכ תולפתה יתבב עמשי לבל רוזגיו הגושארה הקלחמהל קדצ ןתג'
 ןושלב סג הרותה תא קיתעהל ןוישר ןתנ אילטיא יבשוילו . תינוי ןושלב אליווקא תקתעה א
 לע םא יתלב ל"זח תודגה יפ לע הרותה תא ושרדי לבל םינשרדה לע רסא רפא סג . תיאמו"ו
 תותבשב וארקיו דנ ומכ ובצנ ויתומזמ תא וניבה רשא םידוהיה ךא . תורכזנה תוקתעה ומ

 ףיטהמ ולדח אל םיגשרדהו , לארשי תרכ שדקה ןושלב הרשפההו הרותה תא שרוק ידעומב
 1 0 :2 . -- לארשימ הרוה חכשת לבל םהיתודגהו ל"זח רואַב יפ לע םתרות ירבד תא בקע* חיב/
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 ,םנושל תא םג םהל ורחב יכ דע , םלועמ תוצרא ידכולו המחלמה ישנא םיאמורה
 6 -- הנידמה תגהנהב םהיתוכילהו םהיתד תא םג

 א םילגנַאה ןעסקַאזה 7.

 אינאטירב תא םיאמורה ובזע ו"נהפסל תישימחה האמה עצמאב 8% 4.
 לובגמ םהילגר תופכ וקתנ ךא יהיו , היבשויב רוצעל םדי תלזא יכ םתוארב
 / םיארפו םיצירע םימע , םיטָאקסהו םיטקיפה יִמע הילע ולפנתה ,אינאטירב
 םיסקַאזה תאו םילגנַאה תא וארקיו וחלשיו , םהינפל דומעל ולכי אל םינאטירבהו
 םהה םיארפה םימעה תא שרגל םהל רוזעל (* עבלע רהנ תלפשב םיבשויה
 םימיב םימעה לכל םיארונו םיצירע םירובג ויה םיסקאזהו םילגנאה יכ , םהינפמ
 הרהמ דע הנהו .זב זבלו ללש לולשל תולק תוינאב םימי תוחרא ורבעיו םהה
 תא ושרגיו םהיצחול דימ םינָאטירבה תא עישוהל םירשנכ םהה םירובגה ּואָד
 לע םברח רּוצ ּוביִשַה ןכ ירחא ךא , איהה ץראהמ םיטאקסה תאו םיטקיפה
 םיסקַאזה םילגנַאהו , םהיניב הארונ המחלמ יהתו ,םצרא תא תֶשְרְל םינאטירבה
 םשב איהה ץראה הארקנ זא ינמו , םצרא הא ושרייו םינאטירבה תא וחצנ
 ץראה הכלה ;ץראה תא םהה םיוג יצירע ורכל רשא תעמ יכ ספא . דנאלגנע
 יכ ,םהה םילילא ידבועו םירדושה םיחצנמה תמשאב רוסחו ךולה איהה הבוטה
 . םהיתוגהנהו םהיתוקח תא , םירצונה םיאמורה יטפשמ תא םהינפמ ותיבשה םה
 -.השעמה תשרחו ,וסרהנ םיאמורה םש ונב רשא םירעה , הרורבה םתפש תא םג
 "םש וחקל םירדע הערמו המדא תדובע , דיצו המהלמ קרו , םילגרב וסמרנ
 .יבשוי םיטלעקה .. םלועמ .ץראה יחרזא ןיב םג שרש ּוּבְהּוטעמ טעמו , םֶתְרַמַע
 - , םהה םיארפה םיחצנמח ברח יפל םתיברמ ולפנ , םימודק תורודמ אינאטירב
 .םעלאוו זוחמב םירהה ירעב קרו + (םַזָטַומַפפ) איללאנ ץראל וסנ םהירירשו
 םיצירעה לע תא םהילע ואשנ אלו םהירמש לע םיטלעקה וטקש , םילאוונרָאקז

 תריפסל הרשע שלשה האמה דע םהיתובא תוקחבו םמע ינב יטפשמב וכליו םהה
 יריב התיה אינאטירב ץרא רתי ךא . ןכ ירחא תובר םינש דוע םג , םירצונה
 .ומחל רשא תוררפנו תונטק תוכלממ עבש הכותב וננוכ םהו ,םילגנאה םיסקאזה
 'שיא םק זא יכ / ו"נהפסל תיעישתה האמה ירחא דע םימיה לכ התוחאב השא
 .ןהיו תחא הכלממל ןהה תודרפנה תוכלממה תא רבחיו טרעבנע ומשו ליח רובג
 :רשא םילילאה תדובע . ןושארה דנא לג נע ךלמ היה אוהו ,ךלמל ןהילע

 ,תעב תיעיבשה האמב דוע תירצונה תד ינפל הלפנ , םינאמרענה הב וקיזתה

 'תחה יתולש רבה םע יטקידענעבה ןהכה םוניטפוגיוא אב רשא
 , וירש תאו ךלמה תא תירצונה תד תירבב אביו טנעק ירעש לא (ןעראנָאיסימ)
 ב ירוברעטנאקמ שארה ןהכה בשומל הנפה ןבא םש הרי םג
 | . (ירוברעטנאק ןָאּפ ץטיז
 תבלממ 2

 'תורהנ , יזנכשאה םיב לפונו ןעמהעב ץראמ אצויה לודגה רהנה אוה עבלע רהנ (*
 5 . בר םע תויחהל וב וכלהי רחופ תוינאו וכותב םיכפתשמ םיבר



 הל תי - ותכלממ .תא וביִחְרַ ירחא ..ותומ םוי ל ץורעו ירזכא , ב
 ברחב םיקנַארפה יאישנ לע םק ,(8 ענָארג רהנ דע הָבְנְנְו (1 ענָאהר רהנ דע |

 ליחנהל ודי לאל יהת רובעבלו ותוכלמ אסכ .לע ףגנ ינבאל ול ויהי לבל םדימשיו
 תירצונ תד תא תושעל וינתמ זַעַּב רנח הזה ועה .ךלמה . וירחא וערזל םג ואסכ תא
 תדב םיקיזחמה םינַאמרעכה יִמע לכ תא ּהָלָעַב איבהלו ץראב תַטְלַש תילָאטאקה
 לע והוממוריו םילָאטָאקה םינהּה והורבְּ ןכ לעו , םיִנָאיִראָה חקל יפ לע איהה
 היה תמאב יכ ,רקש תלֶהת םתלהתו אוש רבִר םהיפ ךא / הלהתה ימורמ יִפָנ

 וארקַנ וירחא וינבו הזה ךלמה ,.וייח ימי לכ המרמו םימד שיא , רזכאו ץירע\
 . םתחפשמ יִבָא פּואָאווָארעמ םש לע םיגניווארעמ םשב |
 וינבל ותוצירעו ונוא תובשחמ תא םגואסכ תא שירוה גיוודאלכ 8 1 |
 תויחרזמה תופנה .תא ול חקל רוָכבה + הפולמה תא םהיניב :וקלח םהו , וירחא |
 םיריעצה ויחא ּהשלשו , ץעמ  הריבה ריעו (9 ןעיזָארטסיוא םשב תובוקנהו
 אירנוגרוב תאו 4 ןעירטסיינ םשב תובוקנה תויברעמה תופנה תא םהיניב וקלח |
 הכלממל הנייהתו ןהה תודרפנה תוכלממה ּובָש תובר םימעפ ךא . הילא תרכתמה |
 וביעתה ותיהשה .גיוורָאלפ :תיב :יכלמ . הלָחתבכ הילע למ דחא ךלמו תחא |
 יללעמו .הצורמהו קשעה תא ורפסי םהה םימיב  תונורכזה ירפס לכו / הלולע |
 = הז וגרה רשב יראש , שָפנ וחצרו ויחא לע םק חאה :םהימיב וצרפ רשא הָצְרָה
 תורמחו וכעת תוואּפ ,והער ימד תא שיא וכפש םיחרזאה , שמשה יניעל הז תא|

1 
. 

 ישנועישרַה םלָכמ רתויו . םימיה לכ איהה האטהה הכלממה תא ואלמ תיזְָמָ
 אדנוגעריירפו עדליהנורב : ןה אלה/ןהיתומשב תועדונ ןהמ םיתשו,תושעל םיכלמה |
 ידי תא ושילהַה ןהה תוכעותה לכ ., םֶדֶאה ןימ תררחל הַצְר תולילע וללוע רשא|
 הער תעב . םלוע ןואררל הרלותה רפסב םהכָנ םִמְשּו גיוודָאלכ .תיבמ םיכלמה |
 הכולמה דובכ לכ תא וילא בסי (רז3107 0031/6) ךלמה יִסְכְנ רָש רָּבִנְתַה איהה
 ןהה תודרפנה תוכלממח שלשל ויה הנושארב .םיקנַארפה תכלממ לבב טילשה יהיו

 (5 ללָאטסירעה דילי רישעו רובג םעח שיא ןיפיפ חילֶצה רשא דע םיטילש השלש
 הרשמה התיה איהה תעמו , רחי תוכלממה שלש יסכנ : לע דחא םילש יהיו
 קרו םיִגָאצרעה םשב וארקנו ותרשמ תא םהל ליחְנה רשא וינב ידיבו ודיב קר |
 רשא םינָאמרעגה םיקנַארפהו .  גיוורָאלב תיב יכלמ לע ארקנ יךלמי רוב םש
 יכרדב וכלה . תוצרא  רובללו תומחלמ . תושעל קר היה םצפח לכו םעשי לב
 םיאמורה 5
 . ןוכיתה םי ךותל לפונו ךלוהה תפרצ רהנ (1 /
 + ינאטיווקא םי ךותל ףטשב וצקנ דרפס ץראב ואצומ (2 2

 תאו ינמיה ןייהר ףות לע רשא תוצראה תא ליכת | ,ךיירטסע , ןעירטסיוא 3 .
 . ערלישו סאאמ ,ןייהר ןיב רשא תופעה |

 תארקנ ןכ ירחאו ,םיה ןיבו אריאלו סאאמ רהנ ןיב (ךיירטסעו) ןעירטסייג 4 .
 . אידנאמראנ םשב |

 , סאאמ רהנ לע ךיטטיל ףוגב ןעיגלעב ץראב רפכ (לאטסרעה התעו) ללאטסירעה (5 =
 . ןיפיפ תובא התוא ונב רשא הדוצמ םש התיה םינפלו
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 "למה | היה .ראמ דבכנ ךלמ יכ םהידע ונתי םה םה ו ןזרחא רוד דע םהינבל
 / הזה רשיה ךלכה ימיב םיננאש ובשי םירוהיה םג ,םולשה ךלמ , ךירָארַאעהש
 יב ףאו / םהל רשא םיחרזאה תויכז תאו םתורח תא קושעל שיאל הינה אל יב
 רימהל םֶּפְכַא אלו םתוא ץחל אל תאז לכב ,ותד תירבב ססינכהל הואת הואתה
 וימיב , םתנומאו םתד ללגב הערל םהב עוגנ יתלבל ומע.לכל הוָצ םגוסתד תא
 .תולודגה אילאטיא ירע לכבו לאפַאענ ואמור ןרנָאליאמ , איונעגב םירוהיה ּורָנ
 ויהיו םחל ועבשיו הזה ךלמה לצב החונמ ייח ויחיו , רבְר םילכַמּו עַּפַמ ןיאב
 ּודבע םידוהיהו , םידוהיה לא דסח הטה םיהטאגה אישנ טארַאעהמ םג .םיבוט
 םע וותומהלמ תא םוחלל דגנמ םשפנ תא ובילשה לאפָאעַנ ריעבו , הנומאב ותוא

 רשא ירחא ףאו , (537) רוצמכ האיביו איהה ריעה לע והוצהב רובגה רַאזילעב
 םברח וחינה אלו , האלפנ הרובגב םידוהיה וב ומחלנ ,ריעה תא ראזילעב דכל
 . םשפנ ףרחו םלמע לכ אוש יב ואר רשא דע םדימ

 * (6כ0פעווז₪) םיגניוורעמהו ו םיקנארפה ךלמ (א ה 0 ה זזימ) גיוודָאלכ 6

 .םהיתובשומ תא ובזע ,םינאמרעגה יטבשמ טבש ,םיקנארפה 8 7,

 סאָאמ תורהנ לע רשא תוצראה לא ואביו ועסיו ןייהרה תלפשב רשא םינושארה
 םישומח , חכ ירובג ,ןתיא יונ ויה םה , כותב ובשיו (838816) ראבגנַאסו
 רי לע השא םברקב ונכָש /הרובגו המרע , (ןעבלָאקטיירטש) לבק יִחַמּו תותינחב
 רשא םולשה תירב תרופמב םהא ואב םינָאמרענה יטבשמ םיבר םימעו , התוחא
 לע הרשמה ןסר תא ליהה רובג גיוודָאלכ זוחאב יהיו . ןייהר רהנ יפה לע .ותרב
 יהומחלמ תושעל זע סרזאיו הרובג חור םהילע קצי ., (489 ט"מר אד) | םיקנארפה

 עוודָאל5 תרובג תישאר , םירובגב לודג םֶש םהל תושעלו םהיביואב תובר
 ויפנא לכ תאו ותוא ותוכהבו ןורחאה אמור ביִצִנ וירָאגיס תא ותוצהב התיה
 .(5 עריִאל רהנו (4 ענייז רהנ ןיב רשא תוצראה לכ ויה אוהה ןוחצנה ירפו ,םרח
 רבע ינש לע הטשפתה םתכלממ רשא) םינָאמָאלַאה לע ברחב אצי ןכ ירחא
 רא תא שרייו ןעכאַא ריע ןיבו ןָאב ריע ןיב ךיפליצ די לע המחלמב םּכַיַו (ןייהר
 עהה הלודגה המחלמב . (4 ןהַאל רהנ לעו (3 לעזָאמ רהנ לע םתכלממ תאו
 | % תא ךילשי , וינפל ויביוא דְרָל ויכרר וליחי םא יכ רָדָנ גיוורָאלכ רַדָ
 חאו . תידָנּוגרּוּבַה ותשא הרליטָאלק שפנ הב הקבד רשא תירצונה תדב םנָּכִי
 [[-יהי ריעב לבָמָיַו 1רדָנ תא םיקַה , לטק הדשב םינאמאלאה תא ומיִרְהַה
 םיקנָארפה ינב יליצאמ שיא .םיפלא תשלש םג ולבטְנ דחי ותאו , תירצונה

 ספא
 ןולעמ זוחמב עגפיו תפרצב תיחרזמ תינופצ תאפב ךלוה (ןהאס) ענייז רתנ (1

 . הלורגה הלעתה ךותל לפונו , ןעורו זיראפ
 הונירמ הרשע םיתשב עגפיו ץורי , תפרצב םילודגה תורהנה דחא (ראאל) אריאל (2

 . יטנאלטאה םי ךוחל ךפתשי סעטנאנ ריע תלפשבו
 ועלבאק לצא ךפתשסו ןעועגאפ זוחמב ואצומ ,ןייהר  רהנמ גלפ .לעזאמ (8

 . ןייהר .רהנ .ךותל
 'גי ןייטשנהאלרעדינ לצאו , ןעסיירפב ןעגיס זוחמב זאצומ , ןייהר רהנמ גלפ (46

 . .ןייהר רהנ ותוא
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 (500 ס'ר א'ד) (060 0 קוץ 0017016811) יחרזמה יהטאגה ךיראדאעהמט 5.

 םשכ םש ול שעיו םיאמורב רעקַאָאדַא טלש הנש הרשע םיתש 8 6.
 ידי לע םויה וילע רדק םואתפ ךא , םדק ימיב ץראה ילשומ ויה רשא םילודגה
 רסיקה ןוישרב אילאטיא ץרא לא אב רשא םיחרומה םיהטָאגה ךלמ ךירָארַאעהט
 םהישנ םע המחלמ ירובג 0,000 . לעפאניטנאטסנאקב ןכושה יטנאציבה
 רעקאָאדָאו,אילאטיאב םרתי ועקתיו אוהה ךלמה ילגרל ואב םשוכר לכ םעו םהינבו
 שמר א'ו  ךירָארָאעהט ינפל ףגניו ,אוהה ארונה ןומהה לומ בציתהל חכ רצע אל
 489, = רצבמב רתתפיו וינפמ סניו ,ַאנ א רע וו די לע הרשב  הכרעמב
 ,ליכשמ רובגכ תופוצר םינש שלש רצבמה דעב םחלנ רשא ירחאו , ַאנְנעּפַאר
 בינו אד םיטעמ םימי ירחא ךא , םידבכנ םינפא יפ לע ביוא ריב ותוא ריגסה
 499, | תחת ךלמל היה ךיראדאעהטו , ןייה התשמב םיהטאגה ותוא ותימה |
 םיהטאנה תכלממ איה ,ותכלממב בבל תרשיבו קרצב ךולמיו , רעְקַאָארַא

 ותמכחב אוה .יונָאד רהנ דע אילאטיא ץראב תימורד ןרקמ תערתשמה םיחרזמה
 ..אילאטיא ץראב ויה רשא תונשיה תוגהנההו םיקיתעה םיקחחל רובְכ ןתנ ורשיו
 ודבע , השביבו םיב רוחסמ ושע , םהירעב םיננאש ובשי. איהה ,ץראה .יחרֶזא |
 ידיב ,תבשהמ תכאלט לכבו השעמה תשרח לכב םרי וחלשיו המראה תא |
 שרגלו המחלמל םהיתועבצאו ברקל םהיהי רמלל קשנה ילכ תא ןתנ םיהטאגה |
 תד יעדוי תמא ישנא רחב םהיליצאמו , םתמחלמ ישנאו :םהיביוא תא .םהינפמ
 תורבו , םיהטאגה ןיבו : םיאמורה .ןיב .רשא תובירה ירבד לכ תא טופשל ןידו.
 תד לעב רימ ותד תאנק תא אנקל שיאל חינה אלו ,תרה תאנש דעב רצע ותניב |
 םריתפיו הרתסל םהילע היה אוה יכ ץ וימיב וחרפ םיעדמהו הלכשהה םג ., תרהא |
 םמישיו !דוהמ .לצֶא םיאמורה ידלימ םינובנהו םימכחה יִלּורַנְלו , ויפנכ יותסב) |
 םורָאדָאיסאק ןרק תא דובכב םירה ךיא ונערי רשאכ , ץראב םילודג םירשל.|
 לבל לעמ ואסכ תא םשיו ץראב טפושו רש תויהל והממוריו ,.םימיה ירבד רפופ |
 םיכלמ יכ דע , ץראה תוכלממ לכב :אצי ךירָארָאעהט םשו , םילודגה םירשה \
 םימי ךא .. ובירב קידצה ימ םהיניב חיכוהל .םהיתומוצע וינפל ושיגה . םיבה |
 ערוגה (רָאָטֶאנעס) רבכנה רשה תא תמיו ורהטמ תיבשה .ותומ ינפל םיטעמ \
 יכ רֶָשָח וק םהילע ךשמ יכ ןעי, ונתוח סוכאמיס תאו סויהטֶאֶאב םשב .בגשמל |
 םימיה ךשָמב , אילאטיא ץראמ םיהטָאגה תא שרגל ץנאציב רסיק תאמ ולאָש םה,
 םשב ארקנה ללוהמה ורפס תא רכח ,םירופאה תיבב .רוסָא סויהטָאָאב היה רשא+
 /םוי ישק לכל המכח תומוחנת ףיטי רשא ראמ רקי רפס .+ :יפוסוליפה תומוהנתא
 ףצק ךירָאדַאעהט לע ופצקתה םיאמורהו . םתובצעל שבחיו בל ירובשל אפרו
 ושע ןכ לעו , הלהֶת םתנומאב םשיו וירבעו וירש לכ תא דָשַחָי רשא לע לודנ
 ורזיו תויפלתל יונבה ורבקט ותיוג תפרש רפא תא ואיצויו ותומ ירחא תומקנ וב.
 םירופסהו םירישה ךא .-- םיפודגו תופרח וילע ולפטיו םימשה תוחור עבראל ותוא .
 םוליחנה רשאו אוהה לודגה ךלמה תודא םימכתה ילודג ורבח רשא טיב |
 םהינבל מם (ב'ה ע'יד) %



 "< אלווישפחהו ריבכה וחורו ויתוארונ ווזע ינפמו וינפמ אָרְי רשא ותארימ ורי םצעב
 .םיטעמ םימי ירחא ! הנורחאה התנעשמו אמור ןרק לכ עדנ ויפב לעפב יב רכז

 ו

 = ו'טר :א'ד .םרחב וילע .םק .םומיסקאמ סוינארטעפ יכ ,ותרוקפ  תע ומוי אב

 455, . .אפכ לע בשיו קזחהתוו , וקיח השא םע המז השע רשא לע והתימיו
 ולחצרנה רסיקה תנמלא תא תחקל ץופחוו ובל הבג ותקזחב ךא ,ויתחת ותוכלמ
 הל :הוזעל םילאדנאווה תא הארק , תיחשהל דע וב הפא תורחב איהו , השאל
 םילאדנאווה ךלמ ךירעזייגו . הירוענ לעב רסיקה ימד ּוכָּפש לע ונממ סקנ תחקל
 ריעה תא לולשל וירובג ידי תא רתָינ , אמור ריע תא דוכליו ריבכה וליחב אב

 הָסֶה אל םניעו ,התוא ּולָצִנַ קיר ילככ ריעה תא ּוגיִצה םהו ,םוי רשע העברא
 ךותב וספטתה רשא דמה יִניִצ תואְלַפִמ לכ לעו םישרח ימכה ישעמ לע םג
 םילאדנאווה וללש רשא ירחאו ,(* סירצוי .לַבָנ רבשכ םּוצְַּניו םּורְּבַשִיַו , ריעה
 תשא תא םג םכותבו , היבשב ריעה יִנָב יליצא תא והקיו ו ץק ןיא ףסכו בהז
 לכ תא דורשל ופיסזיו .אקירפא ץרא-לא גובש , היתונב יתשו הצרנה רפיקה
 רצואמ ךירעזיינ איצוה םהה םימיבו ,הנושארבמ דוע זע רתיב תוינאב םיה ידרוי
 "רשא 'ה שדקמב סוטיט זזב רשא שדקה ילכ תא .אמורב רשא םולשה לכיה
 רשא טעמכ . -- הריבה ריע הגאתרקל םאיביו .הינאב םתוא ןתיו , םילשוריב
 םג ךא ליח רובג שיא , יפעוסה רעמיציר אשנתה , אטורמ ךירעזיינ טבש רס
 ושפנ תַוַא לככ התכלטמ לעו אמור אסכ לע די קזחב דריו םימד שיאו המרמ שיא
 טילש סא יכ רסיִק םֶש וילע ארק אל תאז לכב ךא ,(472 ב"לר א'ד) ותומ םוי דע

 אבצח רש םעטסערַא ול הכל .,ץירעה רעמיציר .תומ ירחא םינש שלש ,.אמור
 ח'לה א'ר .םולוטסוגיוא .סולומָאר שאר לע תירפיקה רתכ תא םשיו םינרק הקזחב
 475, -  םהל .תתל-םהמ ולאש ,אמור ליהב המחלמ ה יריכש םינאמרעגהו . זנב

 סעטסעַרַא ןאָמ רשאב יהיו , הצרא .ינמשמו אילטיא תומדאמ .שילש םרכשב
 רובג רַעְקַאָאדֶא תא םינאמרעגה .ונתָג , םתלאש תא .םהל .תתל וגב סולומָאְרו
 תלגה סולומָאר תאו , והתימיו היבשְּב םעטסערַא תא חקל אוהו ,םשארב ליחַה
 רבה .ול בצק רשא רפח םתל תא םש לוכאל הגותחתה אילאטיאל םימולש תלגה
 , לר .א'ר  רעקַאָאדָא יהיו , תיברעמה אמור - תכלממל .ץק םשיו ,הנשב הנש
 = | 476. = םיצנ לפנ םינש רשע ץקמ ., -- האלהו אוהה םויהמ אילאטואב ךלמל
 ץמי א'ו , םיקנארפה ריגנ גיוודָאלכ ברח יפל איללאגב רשא ןורחאה אמור
 | 496. | םירצונה תוכילה -ירי לע .אפורייאב השָרְח התיהנ איהה .תעמו
 רע היה רשאמ יונש תיִלְבת .אפורייא ינפ תא ּונש םה יכ ,םינאמרענה תוכילהו
 = ,תתצנ הבושמ םיאמורה ובבותשה רשא ןהה םינשה ךשמב יכ ..םהה םימיה
 " !צמאתיו רוררה רואב וריאה , ליה לא ליחמ וכלה ,חכ םינאמרענה ופילחה
 . םירשי תולסמב תכללו תובוט תודמב קיוחהל

 = .םיזוגגה שרקמה תיב ילכ תא םנ בהזהו ףסכה תורונס 25 ןיב זזב ךירעזייג ךלמה (*
 ולשה לכיהב אמור ריעב ,םיעבש ותוכלמ רצואב םש וראשיו אקירפאל םאיביו סוטיט יפ לע סו

 -)- וי 'א *ס סויפאקארפ) הנש
 ע- >

 ךיראדאעהט

 . (. סעלקע . טכיה סויזאטסאנא , אקיהטאג אלל
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 א'יר א'ר תעקבב (טכַאלשרעקלָא5פ) םיוגה תמחלמ איה , ראמ הארונ המחלמב
 451. = ברח יללח 169,000 . םידיה תבחר (ענעבע עשיניולאטַאק) יניולַאטָאק =
 הנומאה . םיברעמה םיהטאגה ךלמ םג םכותבו , איהה המויאה המחלמב ולפנ +

 וחלפ אל םהה המחלמה ישנא תוחור יכ תובר םינש םדקה ימע וא ונימאה רשא
 הנומאה ,םימשה עיקר םורב םחלהל דוע ופיסויו ברחב םלפנ ירחא םג הזל הז
 םהה םימעה ןיב זא החקלתה רשא הזעה המחהו הרבעה לע הידע ןתת איהה
 ב'יר א'ד רוע הרבשנ אל תאז לכב ךא . -- לטק הרש לע ברק םויב םמחלהב
 452, | ברחה טהלל קחשיו הרוצבה ותדוצמב רתתסה אוה יכ ,אליטטא עורז
 ןיראגנוא הצרא ןכ ירחא עסיו זע רזאתיו ,םיאמורה ירובג יריב רשא תכפהתמה
 הנשבו ,הנוילעה אילאטיאב האבה הנשב לפנתהל התיה וינפ תמגמו (עינאננאפ)
 תרעסבו הפוסב דוכליו ,(* איעליווקא תב ירצבמ תא ותרבעב סרה האבה
 ץראה תאו אודאפ תאו ַאנָארעוו תא (** איוואפ תא , דנאליַאמ תא המחלמ
 ומל טלפמ ושח םידודשה איעליווקא יחרזא .הָמַשל םָש אָּפ רהנ לע הירפה
 הָנַָּה ינבא תא םש ּורָיו , ןעוגנאל ייא םשב םיבוקנה לוחה ייאו עלפה ייא לע

 הרכלל הילע ודי טיו אמור ריע לע רשנכ האר אליטטאו , נידענעוו ריעל =

 שישב יל 2 רש גש יב

2-7 

 ָאעְל התוא ליצה אלול התיחשהל ותמזמ תא עצב אל םא עדי ימו , העיקבהלו
 תא לחיו דרשה ישובלב ותארקל אצי אוה יכ , ותמכחב ימורה ףושיבה (160)
 תילצה םג , שושמה ירע לכ תראפת יבצ ריעה תא תיחשי לבלו עלבי לבל וינפ
 ןאיניטנעלאוו רפיקה םע םולש תירב תורכל אוהה ץרענה רובגה בבל תא תוטהל
 .ץרפ רי לע םואתפ אליטטא תמ הלאה םירבדה ירחא . םולשב וצרא לא בושלו

 תונבמ השדחה ותשא תמקנ ידי לע םירחא םירפוס ירבדכ וא (ץרוטש טולב) םד |
 , הטמ הטמ תדרל םיננוהה תכלממ הלחה זא ינמו ,ּהָבַהֶא רשא םירנוגרובה

 תולודג תומחלמ ומהל םידראבאגנאלהו םידיפעגה םג , םיחרזמה םיהטאגהו =

 רורד ייח תויחלו םהילעמ םלַע קורפל םהל החלצ רשא דע םיננוהה םע תודבכו
 רשא תימורדהו איסור תוברע לא םיננוהה תיראש ועסנ הכו הכ ןיבו ,םרק ימיבכ <
 הרידאה םתכלממ . םיבר םימי םש וצבריו םהירדעל הערמ תומוקמ ואצמ םש =
 םש ךא , ועדונ אל היתובקעו םייחה ץראמ הדבא יכ דע רופהו ךולה הכלה =

 ע'י.

 תדגהה תורצואבו םיררושמה יפב תראפתלו הלהתל ראשנ םכלמ אליטטא =

 . רודל רודמ הרוסמהו -
 (476 ו'לר א'ד תנשב) תיברעמה אמור תכלממ ןָרְבָא .'

 1גה6116 3גתה2108 /אג6808 עגה6ק!ע-

 תחש ראבל ץורל אמור תכלממ הרהמ הלאה םירברה ירחא 8 5.
 והתימיו סויטיע בלב וברח בהל תא איבה ןאיניטנעלאוו ,ץראה ןמ רָהְּבַהְלו

 םצעב

 םי לע הראופמ תימור ריע אליווקא וא אילעפ םינפל . ראגלא וא איעליווקא (*
 .(ו"נהפסל 168 ח"כקתת א'ג תנשב) רצְבמ ריעל התוא לעריוא קראמ םש רשא תעמו , יטאירדא 8

 , אילאטיא ירצבמ לכל שאר יהתו תאש רתיכ הגרק המר"
 . אניציט רהג לע הנוילעה אילטיאב ריע איוואפ ( +"
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 . עורזה ישנא םיקנארפה ידיב (* עננָארָאג רהנ ןיבוְןעָאנעריפה ןיב רשא
 ץויניטנעלאוו = ןַאיניטנעלַאוו בשי , םוירָאנָאה תומי רחא % 3

 איד ישילשח | םויטיע היה ואבצ רשו והנשמו , הכולמה אסכ לע ישילשה
 ו תיב לכ קָשָי והיפ לע רשא רשי שיאו ליח רובג שיא (.4 108(8)
 | אָנקיו . ןוטלש ךלמ רבדכ ץראה לכב םיעמשנ וירבדו , רסיקה
 ןטשל ול יהיו , האנש תילכת והאנשיו , תינופצה אקירפא ביצנ םויצַאּפינָאב וב
 ,רתאשמ והחידיו ותמח לכ וילע ריעי ןפ וינפמ אָרָי רשא ותארימו , ויכרר לכב
 רובגה םכלמ ךירעוייג תאו םילאדנַאווה תא ארקיו , וינודא ןַאיניטנעלַאווב ררמ
 וליח ישנא םע ררפס ץראמ אביו /רהמ ךירעזייגו . המהלמב ול רוזעל םורעהו
 בציתיו ,ול ארק רשא האירקה לע םַחָנ סויצאפינָאב ךא ,תינופצה אקירפא הצרא
 , וילע רבגתה ךירעוייג יכ ספא , רוחא ובישהל היוטנ עורזבו רֶבָּכ ליִחְּב וינפל
 שק א'ד תכולמ תא םש ןנוכיו , םיאמורה ירימ תינופצה אקירפא תא ערקיו
 430 = םֶש התוסירה רַפְעַמ זא הרענתה רשא הנאתרק תאו , םילָאדנַאווה
 איליציס תא םילאדנאווה ודכל ןכ ירחאו ,איהה השרחה הכלממב הריבה ריעל
 ויהיו ,םו תוחרא ירבוע לכ תאמ ללש לולשל תוינאב וטטושיו , ןעראעלאב תאו
 רסיקה .תיב םע םילשה םויצַאפינָאבו , ףוחה תוצרא לכלו םייאה לכל םיארונ
 . המחלמב הפסנ ,פויטיע םע םיטעמ םיטי ירחא ומחְלהב ךא ,וינודא לא הצרתיו
 תובר תומחלמו , םינש האמ הכשמנ , תינופצה אקירפאב םילארנאווה תכלממ
 םיאמורה ןיבו סוירא תרות ירחא םיכלוהה םילאדנאווה ןיב הכותב וללוחתה
 עברא תנשב תמ רובגה ךירעוייגו . סויזַאנַאהטא תטש יפ לע תֶרַצַנ תד ירצונ
 . םירצונה תריפסל עבשו םיעבשו תואמ

 (450 *ר א'ר) םיננוהה ךלמ אליטטא .
 הנוכמה ַאליטטַא בֶזְע ,םירצונה תריפסל תישימחה האמה תוצחכ 8 4.

 היונבה ותכלממ ריע תא (לעסייג םעטטאנ) לעסייגסעדָאנ . יַקִילֶא טָבָשִי םשב
 ץרא תא דירחהל ויתואבצ ישנא שארב ךליו , ןרַאגנואב םייהט רי לע םיצעמ
 םלכ , ןאיללימ יצחמ רתוי היה , ארונה וליה ,וילא העיקבהלו תיברעמה אמור
 ,תירב ילעב םג המחלמ ייובש םינאמרענ ,םיננוה : םינוש םימע תצובק ,שפנ יזע
 םעסמ ךרדבו , ןייהרה תוצרא לא , ןעינאמאללאו ןרעייאב , ךיירטסע ךרד ועסיו
 רשא םיאמורה ירע תאו (** סמרָאו ריעב רשא םידנוגרובה ךלמ תיב תא ודיבאה
 ואישיו איללאג ץרא לכב ורבעו ופטש ןכ ירחאו , דופיה דע ורעו ובירחה םש
 ,םיאמור,בר אָבַצ םע ותארקל ברחב אצי רוָבגה סויטיע ךא , היאשו חצר הילע
 תתצנ הכמ והכיו אליטטא לע ודי םיו , םיקנָארפו םיברעמ םיהטאג ,םירנוגרוב

 המחלמב

 תורהנו ,הפרצ ץראב רובעי , ררפסל רשא ןעאנעריפ ירתב אוה ענאראג רהנ אצומ (*
 . יטנאלטאה םיב ףטשב וצקו , וכותב םילפונ ענגארררו טאל , עזיאב , ןעראט ענעירא

 < ןייהר רהנ לע ןעססעהנייהר תפנב טאטשמראד-ןעספעה ץראב ריע סמראוו (
 קר וראשנו םיתפרצה ברחב םבור ופס הנש םישלש תמחלמ י"עו . 60,000 היבשוי ויה םינפל
 לוהמ תאזה ריעה התיה (ןעגאז) םהיתודגהב םג םיזנכשאה ימי ירבדכ , תושפנ 0
 . הב רבדמ תודככנו
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 / ָאקירפא ץרא לא ואוביו ועסיו ,םהיתובשומ תא בוזעל. םהיביוא 'םוצחל

 נש ףסכ תסכמ ול - תתל תּואָיְו םיברעמה םיהטאגה ךלמ ךיראָלא. םע/םולש:
 שלא והוא 'ּוּפַה אכיליטס יביואו ..המחלמב וזיגרהל  דוע :ףיסוז.לבל הנשב
 , ךיראלא טע תרכ רשא תירבה תודא לע המשא ןוע וילע ואישיו רסיקה ינפלי

 | אבצה תדובע רובעל םחלב ורכשנ םיבר , םיארונ נ .םיאולחתבו בער -
 ירחאו / הירע תא ובירחיו אילאנ .ץרא 9 ואב םתיראשו , םיאמורה ליח ןּוּב
 ,הכולמ םש וננוכיו ארויו ענָאהר תורהנ לע םיחנוגרוכה ירודג:ובשי םיבר םומ*
 יונפַאוו וא ןעזענָאפ דע .ןוכיתה םיִמ הטשָפ רשא :םודנוגרובה תכולמ איה
 - םברחבו ןעָאניריפה יררה תא ורבע םיפעּוסהו םילָאדנַאווה ידודגו (* (ַָּבַפַקַמ)
 = הנש .םירשע ץקמ ךא / לֶאגוטרפו דרפס ץראב תֶּבָשְל םוקמ םהל ושרי הנונשה'

 . םשארב םילָאדנַאווה ךלמ ךירעוטימ+
 תירב תרכ , אכיליטס תא קיצהל אמור יביוא ופיסוה וכ-יהיו 8.309.

 < םירבדה יפ לעו ,1ּומָעו וצראבו ופלמב דָגובה 'תומ ןבו לעילב ןב נפל והונתיו
 ןגמו אמור הָוקְמ ליכשמה רובגה אבילוטס תא תוסהל וציו רסיקה התפנ הלאח.
 םענמ לע לודג  ףצק םיאמורה לע ףצ9 ךיראלאו:/ הקוצו הרצ :תע לכב העשי
 אכיליטס יבהואו , אכיליטס סע תרכ רשא תירבה יפכ ול יוארה ףסכה תא ונממ
 ידימ אוהה רשיה רובנה ימד תא םוקנל והוררועיו ותמח שא לע:ןמש רוע וקצי
 ח'טק א'ד .הריבה אמור ירעש רע אוביו .אילטיאב .ךיראלא :לפנתיו ,םיאטורהו
 "808 | ארונ בערו ,ריעה יבשוי לע הלודג הדרח לופו . רוצמ הילע םשיו
 ףריו , תורקי תולמשו בר .בהוו ףסכב ךיראלא לא ּוצַרְהִיַ ורהמיו ,םעָּב ץרפ
 תירב  תרופָמב ותא אובל רפיקה ירש ּונאָמ רשאכ ךא ו ודי בשיו םהמ
 ע'ק א'ד תא שיערה הנורהאלו , הילע .רציו :אטור לע'םעפת רוע הלע , םולשה
 410 תא לולשל וליה ישנא ירי תא  רוּתַה ךזחאלאו ., רועה עקּבִתַו התמזה
 ץירעה רובגה ךיראלא תמ םיטעמ םימי :ירחא ךא , םיפוצר םימי:השלש הללש
 ויתורצואו ונורא םָשּוה הקיתעה הרוסמה יפלו ,ודלח םירהצב הנזתחתה אילטואב
 ונורא תא םמוש ירחאו , תינרוחא וימימ תא ובפה וליה ישנא וכ אטנעזְּּב רהנב
 הלאה םירבדה ירחא , הלהתככ םמוקמל םימה תא בושה :, וכותב ויתורצואו
 רפיקהו ,סוירָאנָאה רסיקה םע םולש תירב וסיג (8 0618, -448801) . ףליוהטא תַרּכ

 'אמורמ זא ובש םיברעמה 'םיהטאגהו , השאל הפיה ותוחא אידיקַאלפ .תא ול.ןתנ
 תיברעמה תיהטָאג תכלממ אוח , השדח הכלממ םש וננוכי, תימורדה:אוללאגל
 = התיה הריבה ּהריעו , הרבע רהנ דע עננָארַאג רהנ ןמ התישארב ומשפתה השא
 םיהטָאגה ודכל , אקירפאל. םילַארנָאווה 'עוסנב תוטעמ םינש ירחאו :,הזולוט
 ץראה 'לבַח תא בוזעל זא וצחלנ יב םפא , ררפס ץירא לכ תא טאל טאל:םוברעמה
 רשא 6

  ץראב רחא ףוג םש םג םילולת םירה יסכר טש אוה יוגסאוו וא ןעזעגאפ (*
 : + םמש לע ארקנה תפרצ =



 שרוטל

 = שיא .ילָאדנַאווה אליליטס ונימילו , הנש הרשע יתשע ןב ,ונב םוירָאנָאהל גוג
 אמור תכלממ  התצהנ ןכבו , הנידמה תגהנה תמכחב םילעפ ברו המחלמ דמי

 ., םינושארה םימיבכ רחא רפיק טבש תחת תחא הכלממ תויהל דוע הבש אלו
 ומירה , םהינפל ויה רשא םירפיקהב םידוהיה לא רסח וטה הלאה םירסיקה ינש
 לע סמע ינב תא טופשל םהירי תא ּוריתי) (7ז18וַפַמ) םהיטפוש ןרק תא דובכב
 .'םידוהיה םהילע  ומיקה רשא (ךרַאירטָאּפ) אישנה ינפ תא ואשנ , םתרות יפ
 .תא רֶרַהְל ּווָצָיְַו , םהח םימיב רדהו רובכ פש (1ן]ופזזןפ) +רואְגי פשב ול וארקיו

 "לפ היחי םהיפל רשא םינושארה םיקהה תא ושרח םג . וכרע ןיִח  יפכ : וינפ
 ינתכ לעו . םירשו ךלמ:תמורת לכמו סָכָמְו פָממ יקג.םכה דימלת לכו הרות שפות
 :ןחקחי סרמב םתד -תירב תרוסמב ידוהי שיא לכ :ואיבי לבל ווצ תירצונה תד
 קר איהה תרב םיעשופו םיצירפ ואב םיבר םיטעפ יכ ,םה םיִנָּב םא ושרדיו
 ישנא'ּולבטנ תובר םימעפו , םיטפושה םהילע ּומָש רשא שנשָהְמ ולַצנְי רובעבל
 ..-- םעפ לכב תורושתו .ףסכ עצב תחק רובעבל םימעפ שש וא שמח המרמ
 ָךּפַהְיַו םידוהיה לע בשח רשא הבוטה ותבשהממ כ ירחא בש םויִרָאנָאה ךא
 . םימיה לכ-רי קזוחב םוצחליו .ביואל םהל

 . םילָאדנַאוו . םידנּוגרוּב , םיברעמה םיהטָאגה 3.

 .האנק אנק , תרזמה ץראב םוירָאקרַא .די לע היורה םוניפורו < 1.
 :הזעה ותאנקבו , ברעמה ץראב סויראנאה ןימיל בצנה אכיליטסב דאמ הלודג
 ךלמ , םיברעסה םיהטָאגה ךלמ ךירָאלַא תא (396 ו"נק א'ר תנשב) ארק תומב

 .השקה וברחב וילא ןעָיְקְבַהְלּו תיברעמה אמור תוכלממ תופָנב תולעל ,רובגו זע
 רַבַעְו ףָטָש םֶרָו חַצְרְבּו ,האמור וינפ תמגמג וירובג ליִת םע רשנכ הֶאְד ךיראלאו
 תא וילגרב סומריו , זענָאפָאלעפ תוזוחמבו הנוכיתה ןוי ץראב , אילאסעהטב
 ךא :/ םהינמא ירי השעמ תשרחמו םינויה .תומכחמ דוע רתונ רשא הטילפה רתי
 לכבו . רוחא בושל ריה תֶקּוְחְב םתוא וצחליו וירודג תא ּוּבַכ אכיליטס תואבצ

 הללוזה וברחבו ., הנוילעה .אילטיאב םיטעמ םימי ירחא ךיראלא לפנתה תאז
 תּוּבְמ םעפ רחא םעפ והכה אכיליטס ךא , אפ רהנ לע רשא תופנה לע רעתשה
 גיִסְק א'ר . אירילליאל בושל ץחליו ,ענָארעוו די לעו איטנעללַאּפ רי לע ןטב יררח

 403 טעמכ .ךא . -- אוהה רובגה וב הֶלֶח רשא תוכמה ןמ םש תואפרתהל
 אלה ,הזיגרהל ץראב םישרח םידודג וצרפתה,אמור ץראמ אוהה ביואה שרגנ רשא

 = .םיטבש רועו ןעפעּוס ,םירנּוגרּוב ,םילאדְנַאוו םשב םיבוקנה םיזנכשאה יטבש טה

 :םיאהפה . סיאגאראר ומשו המחלמ שיאו שפנ זע היה םאבצ רשו ,הלאב םוּבְר

 תא ואלַמיו הובר םירע ובירהה , אילטיא לע האושכ ולע םהה םילילא ירבועו

 אפוליטס ינפל ופגנ .סה :םג ךא .. ןורֶז תוצירעו המח :תוירזכאב צדו דש ץראה
 יהפסנ םריגנ םיאגארארגו , ץנעראלפ וא (/88013) ָאלוזַאּפ רי לע םיאמורה רובג

 טה פס םהמ .םיברו ,  אמור .ירובג בהה : יפל םיפלאל ולפנ םהו ,המהלמב
 תופעלזב

 ויש
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 ורבעיו ,לעפאנַאיצראב ריע תא המחלמ תרעסב ודכליו הרעתמ םברח ופלש =
 איהה הרמח ץרא תא ותישיו ללש וללשיו תמקונ ברחב םיאמורה ץרא לכב
 תא סנש , ותוכלמ ץרא בלב תֶרָרחַה ברחה תא סנעלַאוו רפיקה תוארכ , הָמשל
 הזע המחלמו , םהה םידגובה םיהטָאגה תארקל ברחב  אציו .רהמיו וינתמ
 , איהה המחלמב 1חצְנ דבָא רסיקה ךא , לעפָאנָאירדנא ריעב םהיניב החקלתה
 זא .שאב ףרשנ םשו םיִרּכָאָה תונולממ דחאב ול טלפמ שחיו :, תומ תפונמ סניו
 תַחְלְשִמכו ,םיאמורה ץרא ירע לכב םֶדָו חַצְרְּב רובעל ופיסויו םיהטאגה די המר
 םרי ּוטיו / (ןעפלא עשידוי) ןעָפְלַאְה ירה דע ועיגיו ורבעו .וצרפ תחש יכאלט
 ,יררפסה סויזָאדַאעהט םרוה איהה הרצ תעב ,אילטיא ץרא תולובג תא םג ודירחיו
 ותרובגב אוהו ; חרזמה ןיראב הכולמה אסכ לע תבָשל , וירוענמ תומחלמ שיא
 תאפל יונָאדה תוצראב בישוה םהמ םיבר ,םיהטָאגה תמחלמל ץק סָש ותמכחו
 , וליח תואבצ לא (801קמ67) הטחלמ יריכש רותּב הַפָק םהמ םיברו , תימורד
 תא רָּבַחִיַו , ברעמה תוצרא לע םג ךולמל חילצה תומוצעו תובר תומחלמ ירחאו
 ינמו , ותלשממ תחת תחא הכלממל , תוכלממ יתשל הקלה רשא אמור תכלממ
 םידוהיה תא בזוא הזה רפיקה , ילודגה םויזאראעהטי םשב לכ יפב ארקנ זא
 ךלמ היה אוה . םהיהלא תדוכעמ סועירפי לבלו םהל ּועְרַי לבל ומע לכל וציו
 (1065581016) ךינָאלאפעהט יחרזא לע ופא תורתבו,המָח ריהמ םג ךא רובגו זוזע
 . הבותב שיא םיפלא תעבש חבטל עירבה , איהה ריעב וביִצְנ תא וגרה רשא
 רסיקהו ,אוהה גרהה לע שנע וילע םשיו זע ושפנב ביהרה ףאשובה םויזָארבמאו
 תדה תאנק חור רבע תהא םעפו . אוּהה שנועה תא לזבמלו תאשל ומכש הָטָה
 םידוהיה תלפת תיב תא שאב ופרשיו וינהכ רָבָחּו סוקיניללאק ףאשיבה לע
 בטימב םידוהיל םלשל םהילע וציו .רסיקה ףא םב רחיו , ענערזא ריעב רשא
 תא בישהל ופכא וילע דבכיו וב רעג סויזארבמא ךא , לודנה םקונ רעב םפסב
 בוטה ורבד תא בשיו ולוקב עמש רפיקהו , םידוהיה תבוטל דקפ רשא ותחוקפ
 א"ד תנשב) וכלמל הנורחאה הנשב ךא . םשפנ ןובאדו םידוהיה בל תנגמל
 יתבב םרי דוע חולשל וזועי לבל ומע לכל הזה רשיה רפיקה הוצ (895 ה'נק
 תירצונה תדב דאמ קבד אוה , -- םתורח יטפשממ רבד עורנלו םייווהיה תולפת
 םיטונה לכ תא קרו , ודי הגישה רשא לככ התמהלמ תא םחליו (תילֶאהטַאקה)
 אוה . םימשה תחתמ םדימשהל ףאב םפדריו הביאב ףדה םינאירַאה חקל ירחא
 ,ץראה ןמ םיזוחה תאו םימסוקה תא ריסה אוה , תונברקה גהנמ תא לטבל הוצ
 םויהמו , םילילאה ילכיה תא דבאלו סורהלו ץותנל םירצונה ידי תא ריתה םנ
 (/688) אטסעוו הלילאה חבזמ לע הרקי רשא דימתה שא התבכ האלהו אוהה
 תדו + (810ָע8ַח) םיליביסה םימסוקה ולדח ,(0קַהְַאָ) םיפרתה וטדג המדנ
 ותכלממ תא סויזאדעהט הצה ותומ ינפל , -- תירעונה תדה ינפמ הָנומנ תילילאה
 הנמש ןב ונב סוידאקרַאל ןתנ אירילליא םע חרזמה ץרא תא , וינבל הריטעמה
 ברעמה ץרא תאו ,וזועמו וערַז תויהל יללַאגה סוניפור בצנ ונימילו , הנש הרשע

 ןתנ



 < יתוו . תחא םעפב םירפ האמ התיה ותָלַעו , שמשה לילאל תולע םימעפל הלעָה
 רגסנ / םינומדקה אמור ירובגמ דחאכ האלפנ .הרובגב  םיסרפה תא ומחְלֶהב
 = תאצל ול החלָצ רשאכו , לאמשו ןימי תוטְנל ךרד ןיא רשא םירצ םירה ןיב אובל
 , ובלו ויתוילכ הַלָפיַו םאתפ ץִח ותמחלמ ישנאמ דחא וילע הרי , הכְפהה ךותמ
 שלחה (1001811) ןָאיפָאי ָךַלֶמ וירחא , -- דחי 1ֶא ּופָס תובוטה ויתובשחמ לכו
 , ותרובנב םונאילוי דכל רשא תוצראה לכ תא םולשב בישה אוהו , גונעהו
 הָטָה אוה .לודגה ןיטנָאטסנָאק ימיבכ ץראב תטלש השע תירצונה תד תאו
 םלָטנלּו םֶאשנְל והומכ חכ ץימאו בבל םֶכָח היה אל ךא ,סונאילויכ םידוהיל דסח
 : תוקלחמ יתשל ותכלממ הקְלח ותומב . -- םהיביוא םוקשעי לבל םהילע ןגהל קר
 א פנעלאוו ךלמ | (* יִנָאיִרַאָה סנעלַאוו . ברעמה ץראלו חרומה ץראל
 ח'נק--ד'כק | . ברעמה תוצראב ךלמ ןאיניטנעלַאוו ויחֶאו , תרזמה תוצראב
 יו הנשבו ,סונאילויב םידוהיה תא בהא הזה ןאיניטנעלָאוו רסיקה
 ר'לק--חינק יד רָדָנ די םילשורי תמוח תא תונבל הוצ וכלמל תירישעה
 466-876 | םימי ירחא ךא ,איהה המוחה הנבמ לע ורצואמ בהז יד איצוהל
 . והשעמ תא עצב םרטב ץראה לכ ךרדב ךלה םיטעמ

 : (גנורעדנַאוו רעקלַאפ איד) םימעה יעסמ 1.

 ץראב ותוכלמ אסכ לע סנעלַאוו רפיקה תֶבָשַּב םהה םימיב 8 0.
 הנוכיתה איזא תובְרְעַמ םֶאָצומ רשא רהמנו רמ יונ אפארייאב ץרפ , חרזמה
 תא ּונשיו םהה םיארפה ּורָעְּתשַה רעס סי יִלְגכ . (ןעננוה) םיננוה םשב םיעדונו
 עינכהל התיה םהישעמ תישאר . תוארונ תוערפּו תומש הב ּומיִשָיַו אפארייא ינפ
 םתלשממ חור תא וכפש ןכ ירחא , יוגַמ םתיִּבָשַהְלּו םינָאלַאָה תא םהירי תחת
 ףרמ ןקזה םכלמ ךינאמרעהו , (ןעהטָאגטסָא) םיחרזמה םיהטָאגה לע הבבושה
 ןכ ירחא , םהומכ םיארפ ידיב םידורמ םייחמ תֶוַמַּב רחב יב ,ופכב ושפנ

 ורבעיו םצרא תא םהינפל ּונָפ סה ךא ,םיברעמה םיהטָאגה לע םג םברח וקירה
 רסיקה ןוישרב םיאמורה ץראב ובשיו יונָאד רהנ תא םהינבו םהישנ םע

 לעו , םיִנָאיִרַאָה יכרד יפ לע תירצונה תד תרוסמב רבכ ואב םה יכ , סנַעְלָאּוו

 | לבל םהמע הֶנְתַה ךא / םהינפל וצרא רעש תא אוהה יִנָאיִרַאָה רסיקה חתפ ןכ
 | אבצ ידיקפ יכ ספא , וצראב ּובשי רשא םימיה לכ םהילע .םתמחלמ ילכ ורנחי
 = ןוצְר תּורָמל קָשָנ ילכ רוגחל ןוישר םהל ונתיו םרימ דחש וחקל םיאמורה
 -  םהיפמ ותירכיו םהילע םדי תא הכולמה יִרָש ןכ ירחא ושקה רשאכ יהיו , רסיקה

 00 לבא

 . . םתד ירקעב סוירא ךרדב םיכלוההו םירצונה תוגלפממ תחא הגלפמ םה םינאיראה (*
 שיא רדנסכלא ףאשיבהו , םירצמב רשא אירדנסכלאב תירצונה היסנכה ינקזמ דחא היה סזירא

 ויתוערב פרה יכ ורמאב , תירצונה היסנכה תלחנב חפתסהמ וירבח לכ תאוותוא שרג וביר
 םיפאשיבו ,םש בשיו הדוהי ץראל ךליו אירדנסכלא תא סוירא בוזעיו תדה תודסומ תא תובזוכה
 ינפ . ויתוחראב וכליו וחקל לא םחירי וצירה ,הנטקה איזאבו םרא ץראב זא ובשי רשא םיבר
 < םיטיה לכ ןהיניב הללוחתה הדבכ המחלמו , תושדח תוגלפ יתשל םירצונה וגלפנ זא
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 תכאלמ לע ַחָצְנְל םילשוריל וריקפ םויפְלַא תא חלש םג/שדקמה חיב ןינב תרובעב
 תיב תדובעב םידוהיה וברעתה אל הלחתבו , ודיב וכמת הרוהי תוחפו 'ה תיב

 , תאזה שרקה תדובעל םברקב הקושת חור ללה 'ר ריעה רשא ירחא ךא , שרקמה

 הרהמ דעו , (* הזה רשיה רסיקה לע שרוכ חור החנ יכ ןמא הנומא ונימאה

 . םיהלאה תיב תדובע דובעל ּולְהְיו גגוח ןומה לוקב םילשורי ירעשב ורהנ
 ןידע ּותָש םישנה , תאזה השודקה הדובעה רובכל תבש ידגב ושבל םירבגה
 ועיפוה תולותבהו , םיספ תונתכ ושבל םירוחבה ,'הל גחו דעומ םויבכ ןהילע
 רהמ .רפעה תומְרע תא ּונָּפ דחי םלכו , תורשהו .תופיטנה תרדהבו בהז ידעּב
 תא ורדע םעה ירישעמ םיברו , הרמז לוקו העורתב םיִנָבְלְו רמח ּואשיו תיבה

 . םינָּבלְה תאו רמחה תא ואשנ םתמקר ירגב יפנכבו ,ףסכ ירדעמב המראה
 וכראי אל יכ ורּבַש לכ וניעו , ריבדהו לכיהה תודסומ תא ומיקַה םיטעמ םימיב

 תיב הנבי אל 'ה םא ךא . םדק ימיבכ שרק ירדהב סֶסונתי 'ה שרקמו םימיה

 תודסוממ וצרפתה תבהלש ירדיפלו שא ינבא יכ 1וב וינוב ולמע אוש , ול לובז
 תא םהמע ּונָּב רשא רכנה ינבמ םג םידוהיהמ םיבר םישנא ופרשיו המוחה
 םוקמה לא דוע תשגמ וארייו רוחא וגוסנ םיראשנהו : רפיקה תוצמב שדקמה
 , םיסרפה תא ותוצהב םהה םימיב חצרנ סּונָאיִלּוי רסיקה םג , אוהה ארונה
 תא ותיצה םידוהיה יררוצ ידי םא ערנ אל ונחנאו . הָהְּבַשַנ 'ה תיב תדובעו

 םידוהיה ךא , די םפאב הָרָעְבְל היה המראה ןטכב רוצעה ריואה וא ,איהה שאה
 שאב ולפנתה םעה תַלָרַמ םיברו ,.איהה שאה תא ּותיצה םירצונה יכ זא ונימאה
 תוראבו ןולקשא / הזע , קשמרב רשא םירצונה תולפת יתב לע .םתמקנו םתַמח \
 פצקה אצי םידוהיה לכ לע םג ,הֶרָמ התיה םתירחא ךא ,שאב סתוא חלשל ובאו
 ומוי ילב הפס בוטהו רשיה םונָאילוי רסיקהו .-- תיחשההל דע המָחְבְו ףאב ּופְדְריו |
 יִפ ץֶמֶש ואצמ אל םירצונה םג םגמא . םירצונה בבל תחמשל םיסרפה תמחלמב

 לע תילילאה תד תא בושחל ןימאתיו תירצונה תדמ וּיפַּב רענ יכ קר הזה רסיקהב |
 (0ט עץ םאוגא'פ) טאטסַאפא ןולקה םשב םירצונה םירפוסה והונפ ןכ לעו הנ
 הזעה ותבהא םג , ותודלי .ימיב דאמ ול .וקיצה רשא תירצונה תר ינהְּב םנָמא
 רחביו תירצונה תד תא.הָּב .יכ הבסנ ויה ./ תיאמורהו :תינויה רוטארעטילהל |
 , וינפל ויה רשא םירסיקהכ םירצונה תא ףדר אל תאז לכב ךא , תילילאה תדב |
 תויהל םתוא ןתנ אל םג , הנירמה תוכילהב הדוקפו הָרָשָמ לכמ םָקיִחְרָה קר |

 ; םירצונה תועָר דגנ טַהָל , בָתְב רשא וירפסבו ..רפסה יתָבַב םירמלמו םירומ |
 "ודוהו ודובכב אוהו / היתונברקו הידעומ לכו תילילאה תד יִגַה תא שֶרַחל וצו

 הלעה יי 4
 חישמ ןיא : רמאש ('א , ד'צ ןירדהנס 'סמב) הזה ללה 'ר רמאמ תא ןיבנ התעו !* 4

 אובי םרטב יכ םרמאב , שדקמה תיב ןינב תדובעמ רוחא םיגוסנ םידוהיה תא ותוארב יכ,לארשול

 לע תואובנה לכו , לארשיל חישמ ןיא יכ טילחה ,שדקמה תיב ןינבל םוקמ ןיא ונקדצ חישמ =
 . (*-- והיקזח ימיב והולכַא רבכש , ורמאב ותנווכ הזו) והיקזח יִמיב רבכ ומיקתנ חישמה תומי |
 יכ הזב ריעא בגא . -- ללה יברל הירמ היל ארש רמאו | הזָב החנ אל ףסוי. בר תעד דא |
 רמאמה לעב ללהיבר תא ףילחיו העט (סופעואיל ותקתעה תמדקהב) רערארפג רָאטעפארפה =
 , -- ינשה תיבה ימיב םיאנתה שאר ןקזה ללהב ארומא היהש הזה
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 " זהו . היתותלד לע ןעהטַא ריעב רוקשיו ושפנ  תבוהא איפוסוליפה  תויהב
 ע , סשה ישנא םהיררושמו ןוי ימכת ירפס לכבו םישרחה םינוטלַאפאה תמכחב
 < ירחאו הרובגה ירחא הטנ אל םג , וונ ירחא הכילשיו תירצונה תר תא שַטְנ ןכ
 ו ריִמָה רַמָה ךא יכ ספאי , דימת הגָש המכחה תבהאב קר ,חלשממה תבהא

 די לע אבצה ינב ילגרל אציו המחלמ ברחב המכחה ירפס תא רסיקה ץפָחב
 הרובג חור ןמזה וילע קצי הנהו , םיקנארפהו םינָאמָאלַאה תארקל ןייהר רהנ
 ותחקב עינכה םיקנַארפה תא : הרעש רסיקה ערי אל רשא המחלמ תולובחתו
 /םהילע םֶש רשא ריחמב םולשה תא ודימ תונקל םפבאיו םזועמ ריע ןעלעק תא
 ינב ראוצ לעמ םלָע קורפיו גרובסַארטש די לע םראוצ לע ףדר םינָאמָאלַאה תאו
 ריב זנכשא ץראב ץורפיו ןייהר רהנ תא םִיָמעַּפ רובעיו ץמא דוע ףיסויו , אילאנ
 ואבצ ינב רחבט תא והנחמ לעמ עורקל וילע וציו רסיקה וב אנק יכ רע , הקזח
 אושל ,ירסיקה תדוקפ תחת םיסרפה לע אבצל תכלוהה הנחמה לא םתוא הופסלו
 םירברב חיכוה אושל ! הזה רבדכ השעי לבל ריקה ינפ תא תולחל סונאילוי הסנ
 אמור יביוא םינאמרענהל רי ןתיו לודגה ונהצנל עלבי תאז ותושעב יכ םיחוכנ
 וירבד לכל עמש אלו הבא אל רסיקה יכ 1 ותבלממ ץרא תלובגב רעתשהל
 וב וררמיו רסיקה לע סונאילוי ילגרב רשא תונויגלה ופצקתה ןכ לעו . םירשיה
 : וארקיו ובבל תדמח זיראפ ריעב םאבצ רש םונאילוי שארב תוכלמ רתב ומישיו
 שארב אציו הכולמה רזנ תא ןוצרב לבק סונאילויו +! םלועל סונאילוי רפיקה יחי
 וילא העיגה יכ ! םימדב אמ 'ה ועְנִמ הנהו , רסיקחב המחלמ תושעל ויתואבצ
 יפ לע וילא הָבַָנ הכולמהו , שישרת ריעב איזא ץראב רסיקה תומ לא העומשה
 תררהו דוהב אוביו ,הרידאה אמור תוכלמ לכב ודבל טילש יהיו ,השוריה טפשמ

 אוחו* ,ואפכ לע בשיו רסיקה לכיה לא הריבה לעפַאניטנַאטסנָאק ירעשב ךלמ
 םילעפ בר ,המחלמ הרשב ליח שיא היח יכ ,קרצב הכולמה ול התאי רשא שיא
 ירש תא ריסה אוה , ירח שיאו קדצ ריהמ , טפשמ בהוא ,בבל םכח ,אסכה לע
 "'תסנ ובבל תרשיבו , םעה תבוטל םה ליעוהל אלו רזעל אל רשא םיברה רצחה
 , םהב םיקָבדה ידי תאםיפרמה רלחה ימעְנַמּו םדאה ינב תונונעת לכמ רוחא
 בהז ליזה אלו ושובל לע בהז ידע הלעה אל ,םיקתממ התש אלו םינמשמ לכא אל
 ייח יחיו , םעה ינבל תלעות םהב ןיא רשא םיכלמ תולנסו הדמחה תויכש לע
 תרובג חור תא בישהל קר היה וצפחו ועשי לכו הכולמה אסכ לע יטרפ שיא
 תמא ישנא םירשי םיטפוש בישוהל , המהלמה ישנא לא םינומדקה םיאמורה
 :ולצב םיסוחה םימעה לכ תא חילצהלו , תונידמהו םירעה לכב עצב יאנושו
 ,סולש בור םהל םשיו םהילא וינפ ראיו םירוהיה לע ודסח הָמָה םג , תחצנ החלצה
 אישנה לֶלַה ד'ר לאו ללכב םידוהיה תולהק לכ לא םיצרה ריב םירפס חלשיו
 תוברח תא תונבל בדנתה םג , םנגמו :םרזע תויהל םחיטביו םמחניו . טרפב
 רשא םירוסחמה .לכ םע בהזהו ףסכה לכו ,הנושארבכ שדקמה תיב תאו םילשורי
 :אישנה ללה 'ר ידי תא אלמ ןכ ירתא . רסיקה רצוא תיבמ ונתני םהל ורסחי

 תדובעב

- 



 ימימ ררפנ תאז תחת , םלכל דהא סיכ םג דחא טפשמו םיח
 םינהכהו , (ןעיאל) םעה ןומה בצממ (סורעלק) םינהכה בצמ האלהו ןיטנַאטסנאק <

 ותגרדמו ותלעמ יפכ שיא שיאל ןוטלשו .הרשמ םתדע ישנאל ונתנ םדבל .
 ישאר םשב ּולַעְתַה תוריבה ירעב רשא םיחינשמה יכ דע , (ןעפוטשגנָאר)
 , םירעה רתיב רשא םיִּתְחַּתַה םיחיגשמהב וטלשיו (ענַאטילאפארטעמ) םינהבה
 יתבב םג . םהילא תובורקה םירעה ינהכב םה םג..וטלש םיתחתה .םיחיגשמהו |
 םהיהלא תדובע ודבע םינפל רשא תחת יכ,םיבר םיונש זא ינמ.ושענ םהיתולפת |
 איהה תעמ ולחה ;  םתד ירפס אּורְקְבּג שחל ןוקָצְב , הלפתו הָנְר .אושְנְב קר |
 םיתכה תא ראפל ולחה םג , .בגועו םינמב , הרמז ילכב תולפתה יתבב רֶמָזְל |
 םיאָבה םישנאה יניע תא ביחרהל םִיירָע יִרַע לכבו בהז ילכו ףסכ ילכב םהה |

 הָטַה אל , ובל תוירזכאו ותוצירע לכב ןיטנַאטסנָאק רסיקה . . םכותב.ללפתהל |
 םהילע רַזְג אלו ., םנושל םעז טושְּב םידוהיה תא ּוּכְה רשא רתְסב יִנשְלִמ לא ונוא
 עינפמב םהילע הוצ קר , םידוהיה יררוצ ותוא ותוסה רשא .לככ תוער תורזמ |
 םירצונה לע רֶסֶא רָסָא םג .םירצונה תדב םתד ורימה רשא םהיחא תא ופדרי לבל |
 איצוה ןכ ירחא , רפכ לכ ול ליעוי אלו ושנע תא אשי .תאז השוע יכ ,ּודהיתו לבל |

 םימיו , םפסכ תנקמ םירצונה םהידבע תא םידוהיה ולומי לבל וינפלמ תוכלמ רבד |
 תא ּונתתַתְי אלו םירצונה ינבמ םלוע ירבע ונקי לבל רַזְג ותומ .ינפל םיטעמ |
 י . (* םיהצונה תונב |

 הכולמ .תושעמ וידי .הניפרתו ןיטנָאטסנָאק  תנקז .תעל יהיו 8 999. =
 סָאנאטסנָאקל ., ןיטנַאטסנָאקל ותומ ינפל .ותכלממ ,תא קָלַחִיַו הלודגה וצראב|
 םיחאה ךא .םתומשבכ םבבל תעשרב ויחאל שיא םיבורקה ויגב סויטנאטסנאקלו |

 תומחלמ ירחאו,ויחא תלחנב שיא םלובג תא םיחרהל ושקביו ועצבל שיא ונפ םהה|
 דירוה ויחא .תאו , אמור ץרא לכ תכולמ וילא בסהל סויטנַאטסנָאק חילצה תב |
 יכ , םירוהיה לע .הלודג הער הפקשנ הזה ץירעה רסיקה ימיב . םהיתואסבמ |
 רפיקה תא תפיו םידוהיה ררוצ היה , הכולמה תא ותא קלַח רשא וסיג סּוללַאג
 איהה הערה ינפמ וזגרו ולָח םיבר םידוהיו , פונאירדאה תַרזג תא םהילע שדחל
 תורזגה ואצי אל 'ה תלמהב ךא . סרפ ץרא לא .דודנ וקיחריו הלוג ילכ ושבלימ
 יהיו , הזה רסיקה תוצראב וראשנ רשא םידוהיהל םג ער לכ הנָא אלו ןלעפל ןהה |
 ובבל וילע ָךְלָמיו , חרומה ץראב הדובע תואלמ סויטנאטסנָאק ידי ויה רשאכ
 לבל אמור ץרא תולובג תא רומשל אילאג ץראל ודוד םונָאיְלוי תא . הולשל

 ךא ,ירצונ ןהּכ תויהל רּתַעְתַה רשא סונאילוי אה .. םינָאמרעגה יִמע םהב וצרפו
 תויהב ה

 עבראה האמה .רחא .דע .רשא (ןעטפירקנערזי ) .םירצונה םידוהיה םה.הארנה .יפל (*
 קר , םידוהיה לככ השמ תרות ורמש םה יכ , םידוהיה תוגלפמ תחא הגלפל זבשחנ ו'גהפסל:

 (ןעטסירקנעדייה) םיוגה םירצונה תא םג איבהל וצמָאתיו,םירצונה לככ ירצונה עושיב סג ונימאה+
 . חלש םהה םירצונה םידוהיה לאו) תירצונה תד תודלותב יקבהל תאז עודיכ , השמ תד תרוסמב
 רזג רשא דע םהב ונתחתה םירוהיהו , ( -- םירבעה לא תרגא םשב העודיה ותרגא תא לואפ
 . דוע םהב ןתחתה יתלבל ןיטנאטסנאק םהילע
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 (54--891 ויצ--ריפ א'ד) לודגה ןיטנאטסנאק +
 1 (861--868 ג'כק--א"כק .'ד) וולָנַה סונָאילויו

 .לודגת ןיטנאטסנאק הכולמה אסכ תא ריבעֶה לודגה ןיטנאטסנָאק 8 8.
 | / ו'צ-ד'פ 1 הל ארקיו , ןוי ץרא תירק ץנָאציב רוע לא אמור ריעמ
 ! 396-997 | סובגל הבורק איהה ריעה יכ ןעי , ומש לע לעפָאניטנַאטסנָאק
 תר יבירי ובר אל הב יכ ןעיו , אמור .ץרא תא םיזיגרמה םיסרפהו םיהטָאגה
 היאנוש םיבר רשא אמור ריעבכ (התירב תורסמב רפיקה אב רשא) תירצונה

 הבגשנ המוחב רסיקה ףיקה לעפָאניטנָאטסנָאק תאו . ָהיִדְנַמּו היפדור םימוצעו
 : תּודָמ יתב , המוק יִמָר תולפת יתב , תונומראו תוריט , ךלמ ילביה הכותב ןֶבַיַ
 . תובחר תולסמ , ןמא ידי השעמ גנע יתב , יִפי ילילכ שושָמ יתב ,ןיע תב ידמחמ
 םילודג םיבר םינינב רועו (רעטַאעהט) קחשי תומב ,(ןענהַאבננער) ץורמה ילקל

 וצו , איהה ריעב ותבשב יהיו , בבל תוויִּכָשַמּו הדמחה תויכש לכ םע םיבוטו
 םהיתוכילה תטילפו םיאמורה יטפשמ ידירש תא ץראה ןמ ריפהל ריה תקזחב
 םיִקָח םהיתחת םשיו , קמ םמעט רֶסְו םניע התהְּכ רבכ רשא הנידמה תוכילהב
 לע ודוהו ודובכ תא הברה םג , איהה תעה חור יפל םיתואנ םיטפשמו םישדח
 ,רצח ירש , ותראפת לכיהו ותוכלמ רַצְח לע הָנִמ רשא םידבכנו םיבר םירש ירי
 הלודגה ותכלממ תבוטלו . םיתרשמו םירבע תעפשו םיסירס ןומה , םינשמ ירש
 ףיקמה , חרזמ ץרא ןושארה שארה , םישאר העבראל התוא קַלָח , הרידאהו
 הכותבו אירילליא ינשה שארה ; איצַארהטו בול , םירצמ , איזא תוצרא לכ תא
 ללוכ , אילטיא ישילשה שארה ; אטערקו ןוי , ןודקומ ,(איזעמ איה) איצאד םג

 , איליציס , אקירפא תא , איזעמ לּובג דע יונָאר רהנ םורד תאו אילטיא תא
 תאו אילאג תא ללוכ , אילַאג אוה יעיברה שארהו , ַאקיזרַאק תאו איניררס
 םישארה תאו . איצעוולעה תאו (* ןערַאעלַאב ייא תא , דרפס תא , אינאטירב
 טיביצנ ןתנ םלָכבּו , םילילגל תופנהו ,תּופָנְל םיזוחמהו , םיזוחמל קלָהיו בש םהה
 םידחוימ םידיקפ דיקפה םג , רסיקה םשב םמע טפשמ תושעל םיטפושו םירשו
 תומורתה תאו םיפמה תא ריִּבְכַה ריִּבַּבַה וחורבו , המחלמה אבצ תא דקפל
 תירצונה תדב קבָד ויתונש תירחאב , --  הבָחרה ושפנ תוא לכב תורשעמהו
 ..השדחה תירב יַמ וילע קורזל םינחכה תא ןתנ אל תאז לכבו,הנושארבמ זע רתיב
 תוזוחא םהל ןתיו םירצונה ינבל םיבר תולפת יתב הנב אוה . ותומ ינפל בורק דע
 . ךלמ אשמו סמ לכמ רַטָּפ (סורעלק) םינחכה רבָמ תא / תותימצל תומְראְו תורש
 'תירצונה תד יטפשמ ּונָש האלהו הזה רסיקה ימימ" . םָאָשִעו םַלטְנְי םירשו
 .(רעטיבזערפ) םינקזה ורחבנ םינָפל רשא תחת יכ , םהה םימיה דע ויה רשאמ
 ובשחנ הרעה לכו ,  םירצונה תדע להק לב יפ לע (עפֶאשיב) םיחיגשמהו

 םיחאל

 םתוא וחקל 426 ו"פק א"ד תנשב , ןוכיתה םיב םייא תוצובק םה ןעראעלאב (+
 < םיררפסה םתוא וחקל :;9 ט"פקתת א"ד תנשבו,ןעריומה 198 ה'נקת א"ד תנשב,םילאדנאווה



 וכפש סורעלַאנו ןַאיטעלקַאיד יכ ,.זע .רתיב םירסיקה םהל ועירה , םרפסמ)
 לע ואישיו , םתח ירפס תא ופרש , םהיתולפת יתב תא וצתנ , םתַמח לכ םהילע
 , סוילעריוא סוקרַאמ םג .. םרכז שונאמ תיבשהל ץורת ןוילכו בר גְרָת םנומה לב
 תיבשהלו ,רפע רע םליפשהלו םעינכהל ץמאתיו םתוא אנש ,רשיהו בוטה רסיקה
 * ,לבה יפרור , ףרע השק םעָל םתוא בשה יכ , השרחה םתרותו םתד תא םהינפמ
 ימיב םש ול השע אל סויצעד רסיקהו . הָנִמַמ בושל םינאמו תימהתב םיקיזחמ

 םתולכלו םדבָאלו םמהל רכמתיו םדבו ברחב םתוא ופרֶרְּב םא יכ םיטעמה ותוכל
 ופיסוה , םיאמורה ץרא ירע .לכב .רשא םילילאה ינהכו . -- המדאה ינפ לעמ
 רחפ ודחפ םה יכ , םירצונה לע .תרעובה איהה האנשה לע הברה םיצעו שא רוש
 תותדה לע הנימי םירתו הדי תא םירצונה תד ועָּת םימיה תוברב םא םהל עלְבי ןש

 יניעב השדחה םתדו םירצונה היר תא ּושיִאְבַה ןכ לעו , םילילאב תוללהתמה

 םירצונה ינהכ יכ דוע םעמשבו . ברח תונוע םהילע ולפטיו .םעהו םירסיקה
 : רמאל םתלפת תיבב ןייה תא םתותשו םחלה תא םלכא תעב סמע ינבל םירמוא
 וכפהתי םברק לא ןייהו םחלה אובכ יכ םינימאמ םעהו יומר הזו ירצונה רשב הזא
 איצוהל ןמאנ םּוקְמ הרשיה תא תֶשְקְעִמה האנשה האצמ זא , םדו רשבל ויה
 םר תלילעו . -- םתר יפ לע ומד םיתושו םה םדא רַשְב ילכא יכ הבֶר .םהילע
 םירצונה תא תוכהל אמור ירפיק יריבו םילילאה ינהכ ידיב הער ברח התיה תאזה
 ,.תוארונ תוערו תובר תורצ .םידוהיה תא םג זא ואצמ םירצונה ילגרל . םרת,
 ּומָש אלו , םידוהיה תּוגלְפִמ תהא הֶגְלַפְמְל םירצונה תא םג ובשת םיאמורה כ

 רשאכ םנמא :, -- איהה הער תעב םתער הרבע דחי םלכ לעו , םהיניב תודפ
 , שאו םֶדְבּו הרבעב םירצונה תא ףודרל ץראה םעו הינהכו אמור ירסיק ופיס /
 גרעָה םהמ םיברו , הֶזְעִמְּב ועל השרחה םתדב ,קיזההל םיפררנה ופיסוה ןפ

 םתדו .םתנומא רובעב םהיהצרמ ידיב םתִיַח .ּוריִגְסֶה םנוצרבו , םשפנ תֶ
 יפיעסבו , םירוצה תורקנב ., רפע .תולסמב ואבתתה םתיברִמ ךא .. (רעְרִיטרְ

 םיִרְגּבַה . םהיררוצו םהיפדור תקע ינפמ םירהב רשא תורהְנמּו תורָעְמְבּ םיעלסָה
 ימלצל ורטק רשא וא , םיאמורה יריב שא תלכאמל םתד ירפס תא ורסמ רשא \
 תא ונתנ רשא ברה ןומהה לומ רפסמ יתמ ךא ויה , םילילאה ילָכיהב םיריקַה
 שגנ לכ , םתרותו םתרל הֶלּפִ .ונתְנ אלו םיִתיִמְמְל םֶתָיַהו חָצְר תומולהמל ג
 שרחה חקלה לא םהיפכ ּוציִרַה , אכדנו הָּכְמ לבו שפנ רמו םוי השק לב , הנענו
 רשאו , לבתב שפנ תומוחנתו םיחא תבהא ,םדא טפשמ םהל ןתנ רשא אוהה
 םירצונה ואר תונש ,ןהה םדק תונשב .. -- לאש רימ םג םתורפל םתוא חיטבה"
 , תישילשה האמב רועו , םימשה תוחור עבראב תירצונה תֶר הטשפ , הע
 תמי רבכ הצְרֶפ , ויפנכ רתסב לודגה ןיטנאטסנָאק רסיקה התוא ריתסה םרטב"
 , התירבב םיקיזהמה םיבר םימע ןומהב ץראה אָלַמִּתַו הבגנו הנופצ המדקו

 חח והדחה
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 .חרמתה תויכָש א ךלמ ילכיהב התראפת תא בָרְיַו ןוי ץרא תִיְרְק ץנָאציב לא
 0: / . מש לע ילעפֶאניטנאטסנָאקי םשל מש תא בסי

 .ררפנ םרטב | הקו הרלוחה לע םעפח רוע וניניע ףיִעָנ םא . רבר ףוס
 םהקה ימי. תודסומ לע ועבַטָה לבתב ונייח תוכילה יכ לֶקְנּב ןנובתנ זא , הילעמ
 ,םיִמַע םיבר רואל הנומאהו תדה תופילה תא הל םג התרה חרזמה ץרא : םהה
 ץראו , בנשנהו .יפיה תעהַבו השעמה תשרהב הַצְנ יִקָח ונל הנתנ ןָי ץרא
 לָּכ ייחו הרכחה ייחב ,הניהמה תוכילחב םירשי םיטפשמ ונינפל הָמְש םיאמורה
 דע .תורואנה תוצראה יקחו תונידטה יטפשמ לכב שרש ּוּכַה יכ רע שיאו שוא
 68 , הזה םויה

 | - + םדקה ימי ירבד ומה

 6 :םיניבה ימי ירכד
 (ם0תאא00 6060650180 9'11200208) + םימעָה יעְכִמ 5

 . ?..  םירצונה רפסמל תונושארה תואמ תונשב תרצנ תה :
 םימיב הביתרה אל , סווג תֶלָּבָשִמּג םרא .תֶלְבאָה תרה תאנק < 7.

 םימעה לע םברח ּוקיִרַה אל םיאמורה וכ .,-אמור ץראב הנורז תלשממ תא םהה
 תא םהילע דוע ולבק םה יִכ אוה ךופהנו ,םֶתָרַמ תוגושה סהיתד .ללגב תונושלהו
 םלצב ,הבהא תועורזב וקבח םינויה ילילא תא : בבל קשָחב םירחא םימע יתד
 , םג םיבהאב וקפרתה םינשה תוברבו , םימיה לכ וכלה םהיתוקהבו ּובָשַיַו ודמָח
 והבעוו םהילילאב וללהתה , םימראהו םירצמה , םיסרפה , םירשבה ילילא לע

 ,םהילבה יטפשמ לכו םהיתה .תוכילה ,תא וצירעיו םָארּומ תא וארָי , םהיבצע תא
 תאנק רי ןהב הענָג אל לכת יבשוי לכ םע םיאמורה ושע רשא תומחלמה לכבו
 לֶשמִמ םימעה לכ לע לושמלו םהל אל תוטְּבשַמ תֶשְרְל םשפנ תקושת םא יכ תדה
 קר , תהה תאנק תַמָח תא .וררוע םרָבִל .םוהצונה לע יכ :ספא .םיִרָצְמיִַּב בר
 .לכבו , השדחה םהֶד .תורא לע קר םדימשהל ולכנתיו ףאב ופדר םתוא
 וכ . תרה .תאנק םא .יתלב התא הָּבִמ .התיה אל םהל ערה רשא :תוערה
 םירבוע םניא .םהיהלא תא , םנואשו םֶנומהַמו םהמ םיגופנ םתוא םתוארב

 םדימ וחקי אלו - , ואצי אל  םליח ישגא תואבצב : , וחי אל םהיגה תא
 - תא אונשל .םתוא .הֶוָצִת סתד יכ ,הנירמה תוגהנהב הרשמו הרוקפ
 .ושילהה םורסיקהו , םהיעעב םיאמט תויהלו סֶבָעַתְלּו סֶצְקַשְל , תרחא תד ילעב
 .םרובכ אסכ תא סורהל םתמגמ לכו , תוכְלַמב םה םיררומו םיעשופ םג יכ רוע
 .( האנש תילכה םירסיקה .םג םתוא ואנש הלא לכ ללנבו , םרי לאל יהת תעל
 .תחתמ םֶמש תא.תוהמלו םתולבל תמקונ ברח םהילע וקיריו , ךשַח ילב םתוא ופרר
 .רשע םירצונה ופדרנ ָארענ רפיקה ימימ יכ וריעי םינומדקה םירפוסה , םימשה

1% 

 .תיעיברה האמב תונורהאה םינש רשעבו , אמור ירסיק ירי תרגתב םימעפ
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 והטילשיו +רָאזָאצִי דובכה םש תא ןתנ סוירעלַאגלו , איצַארהטו חרזמה ץרא לע
 חיגהל םתמזמו םויל םוימ אמור יביוא ובר רשאכ םלוא , ןעירילליא תּופְנ לע

 םֶש ,םירחא םיטילש ינש רוע םהה םיכלמה ינש םהל ורחב , האפ לכמ היל
 ,אילטיא תוצראב והולישמיו ?סוטסוגיואי םשב והורטע רשא סונַאימיסקַאמ רחאה
 והונכ רשא ונתח סורֶאלכ סוניטנאטסנָאק ינשה םשו , ןוכיתה םי ייאו אקירפא"
 הנש םירשע . אינאטירבו אילאג , ררפס תא וריב ונתיו ירָאזָאצי דובכה םשב
 הרידא הכלממ תויהל הבש אמורו , המכח חורבו הרובגחורב ןַאיטעלקַאיר טלש
 ילב םירצונה תא ףדר הזה רסיקה , םינושארה םימיבכ ץרא יכלמ לכל הארונ
 ותוכלמ אסכמ דרי , תאז ותמזמ תא עַצְּב םטב ךא , םדימשהל רמאיו ךשה
 תונגאש תוחונמב ויתונש תּוחָפמ תא תולבל הכולמה תוכילה לכמ לרב
 תיפ א"ו  ץרא , איצָאמלַאד ץראב (881088) "ֶנלַס ריעב םיחטבמ תונכשמבו

 905 | הלענו רובכ לכיה ,ראמ דאמב םידי בחרו לודג לכיה םש ןָבָּיַו ,ותדלומ
 רשאכ ריעה הרטַאלַאּפס תא םברקב וליכי , םויה דע תוראשנה ויתוברח רשא
 ותתונממ םג ותוא ּזיִנְרֶה , ותכלממב וללוחתה רשא תורעסה ךא . תַעָב איה
 ג'ע א'ר ה אוה םג יכ ןָכִּתִיַו , םיחצרמ יריב וחַצְרָנ ותבו ותשא . הנורחאה

 815 . -- וב וללעתיו ויָאנשמ יריב לפי ןפ ובבל דחפמ וייח ימי תיראש
 תוערפה ובר, ותכלממ אסכמ ןאיטעלקָאיר ררי רשא תעמ % 5.

 הגופה ילב .םיאמורה תא הלכא םיחרזאה תמחלמו , הכלממה לכב תוכובמהו |

 רפיקה . הכולמה אסכ לע .בשיו ליחה רובג סוניטנאטסנָאק רדועתה רשא דְ
 , ררפסב םיִנָפְל טלֶש רשא סורָאלכ סוניטנַאטסנָאק ןכ היה / הזה םכחהו רובגמ
 ברעמה תוצרא לכב הָרָר ותנובתו וזוזעבו ,ןַאיטעלקַאיד יפ לע אינאטירבו אילאנ

 רסיקה . ץירעהו רזכאה סויטנעסקַאמ אוה סונָאימיסקַאמ ןב לע המחלמל אָצַ
 תללוהתמה ויתובא תדִמ רנו ותרוה (6]6ַה) ינליה תצעל ונזא הטֶה הזה!

 , (812 ב'ע א"ד תנשב) סויטנעסקַאמ תא ךיו םירצונה תדב קָבְדָיַו םילילאב |
 לשמ וסיג סויניצילו , ברעמה תוצרא לכ לע טלש זא ינמו , אמור תא דוכלמ |
 , םיאמורה תכלממ לכב ודבל ררוש תויהל ושפנ תואת ךא .חרזמה תוצראב |
 ונממ ערק תחא המחלמבו / סויניצילגלע םג ברחב תאצל הרהמ דע והתקיצה |
 היפ אי = ברעמה תוצרא לכ לע ודבל ךולמיו , חֶקְל ושפנ תא םגו ותלשממ תא

 425 בבל םֶבָח שיא הזה רפיקה היה יכ ףא הנהו , חרזמה תוצרא לכ לע
 הוָצ ובבל תוירזכאבו עָרֶה הָּבְרִה תאז לכב , םילילאה תדובעמ ויפכ רוענ
 ארט תויהל תופרוט תויח ינפל המחלמב ובשנ רשא ליחה ישנא תא ךילשז
 רשיהו רקיה וונָּב סופסירק תאו הָחְבָטְל ןאצְּכ קיקַה וקיח תשא תא , היה
 םינעיכ רזכא יהָיַו , ברח ידי לע ריגה ויראשו ויבורק תא םג , הגהה םויל שיִדְקָה
 . ּופָא דַעָל ףורטיו , וימחר תַחָש , רבדמּב

 הריבה אמור ריעמ הכולמה אסכ תא ריבעה הזה רידאה רסיקה 8 906. =
 לא



 ז רָפ , איהה הכלממה תַיְּב (הרימלָאּפ) רומדת , ליחה תרבגו הָיְפהַפִיַה ותיער
 ', ץרא ירבכנ םיבר םירהוסו םישרח ימכחו בל ימכה האלמ התיהו ררהו דוהב
 ..תיבשב ךילוה הכלמה היבָאנעצ תאו המחלמב התוא סרה סונַאילעריוא רסיקהו
 . .ראפמה רפוסהו לודגה ףוסוליפה .זָע תבכרמ דובפ תא הב רָאָפְל אמור ריעל
 - .קפרתה אוה , םיצירע ידיב תמיו , היבאנעצ הכלמהל ץעויו הרומ היה סוניגנָאל
 ילבהו םדקה ינב תמכה תא ותפס רשא .םישדחה םינוטלאפאה תמכח לע הלחתב

 לכשה םוקמבו , םיחוכגהו םירשיה ָאטַאלּפ ירומל לא .תורתסנו תואלפנב םתנומא 2

 תור לע תרסוימה איהה המכחה תא ובישוה , םדק ימיב םיאמורה תשרומ רשיה
 ךא , ּהָרְסּונ אל ץראה לע התדגא יכ ףא היתולעמ םימשב התנֶּב רשאו ןוימדה
 .ידירש לע . וינפ לעמ החלשיו איהה הימרה המכהה תא סוניגנָאל בזע ןכ ירחא
 / הזה םויה דע םיעסונה לב ואלפתי , היתואושמ תטילפ לעו רומרת ריע תוברח
 :רבעיו אמורמ הקוחרה היצארמ ודי תא ךשמ הזה רסיקה . ראמ םה םיאלפנ יב
 ::הבגשנ המוח הנָּב םג , איונָאר רהנל רבעמ רשא היזעמל הב םירגה םיאמורה תא
 . םאתפ הילע ולפנתי לבל היביוא ןומהמ הרמשל אמור ריע תוביבס

 .:בשי ,ויתואבצ ישנא ידיב סונאילעריוא םג תמוה רשא ירחא 8 1.
 פוטיצאט רפוסה ישרשמ רצנ סוטיצַאט רישעה שיאה אמור אסב לע

 ויל--ה'ל א"  ותבלממ לע םימי ךיראה אל אוה ךא , הזה םשב ארקנה לודגה /
 975-575 = שיא ויתתת ךולמיו , םיהטָאגה םע השע רשא המחלמב הָפְסיַו :

 פובארפ ןינב תא עַצַּב םג ביחרה אוה . סובָארפ ומשו בל רשיו ליח רובג
 :'5--*ל א" = ,ַםֶונָאט רהנ דע ןרעייבב רשא יונָארהמ הערתשה רשא המוחה .

 276--55* = הוצראב םימרכ עטנ אוה , ותכ הכלממ תולובג לע אבצ ישנא בָציַו
 יסיסכטו אבצה תוכילהב םירשי םירדס םש אוה םג , ןראגנוא ץראבו ןייהר
 אר פוואק בשי סורָאכו , וליח ישנא ידיב חצרנ אוה םנ ךא . המחלמה

 ר'ט--מ = , םיסרפה לע המהלמל ועסנב יהיו , אמור אסכ לע וירתא 0
 2857-5% = ןאיטעלֶקַאיִרו , םיחצרמ יריב תמוה וא , קרבה טַהְל והתימה =

 םכח היה אוה . אמווב הכולמה אסכ לע תבשל לע םֶקָה איצַאמלַאד ץרא דילו
 < ימורמ יִפג לע תֶבַשְל רפעה ןמ םרּוה הלורגה ותמכחבו , ויכרד  לכב ליכשמו
 ! תּורְבעָה רַפַעַמ רענתה ותנובת בורב אוהו ,םלוע דבע היה ויבא יכ , לבתה

 : , ץראה לכ לע לשומ תויהל -

 ןאיטעלקאיר רובכ תא םירה (]110%20:ן1גצ) ןאיטעלקַאיר 8% 44. /
 , היפ--ר"'ס א" תלזא יכ ותוארבו , הצעומה ירש דובכ תא לפיו הזעו הכולמה
 2%. -305 | םכחתה , היתולובגב ץרפההמ אמור יביוא ריב ,ודבל רוצעל ודי
 םיליח ורהי םהינש ּורבָנָי רובעבל , ובהוא סוירעלַאנ םע ותכלממ תא חי
 רריו יסוטסוגיוא* דובכה םש תא ול חקל ןאיטעלקָאיד . םהיביוא ינפל דומעל
 לע 0

 = יעדי אל יכ , תחפסכ םהל םישק ויה לארשי תיב לא היטיב וולג רשא םירגת יכ ספא , תובלמה
 . ?םהירחא לארשי תא םג ועטיו םבל תורירשב וכליו , לארשי יהלא טפשמ תא

 ₪ | | ו .

 רש ץ ד ל ה וז



 ל 7 ל יו ליר ; להו לי 44 קה
 ל 7

| 8% - 
 ןָאיִפְלֶא תא ויניעל וחַצָר םינָאירָאטָארפה . אוהה רודהכ בבוש רורו .תוכופה
 םהיללעמ תא קירצה אל רשא לע םיטפשמה תמכחב ראפמהו חבָשמה םהינור
 םכחה םד תא םהימדב רפָכל םלעפכ םהל םלשל כ רצע אל רסיקהו , םיערה |
 ( זה ד67408) אתששחתרא אוה ( 4ז1861?) רישדרא תיבה וימיב.אוהה רשיה |
 , השדחה סרפ תכלממ תא ןנוכיו , אמור לובג תַמְדְקְּב םימתרפה תלשממ תא

 םיאמורה תופָנב לפנתיו ץרפתה הרהמ דעו ו (885361600) םידינאסַאסה תכלממ |
 הבהאל םֶמַע ינב בלב הבהא חור תַתַפְלווצמאתה םירינָאסַאסהו , םרבו ברחב
 תד תומדק תא רשנכ םשדָחב םהיתוחרא לכו םינושארה םהיתובא תודָמ הא"
 . םינומדקה םימיבכ שאה תאו שמשה תא דובעל רעטסַאָארַאצ |

 235 ה"צקתת א"ג הזה רסיקה לע ליחה ישנא וממוקתה רשא ירחא % 1.
 אמור ריעב תוכובמהו תוערפה ובר , ץניאמ ריעב ומא תאו ותוא ותימיו
 . םתואסכמ וררוה םג םירסיק רשע םינש ומקה הנש םירשע ךשמב יכ דע
 סבארא סופיליפ לודגה גחב הרידאיו ותוכלמ דובכ תא לידגה סּבַארַא סופיליפ |
 --'ג | א" רוע הרפוה םוימ םינש ףלא תואלמב םיאמורה לכל השע רשא |
 יד 9 8 ףאב ףרר , וירחא ואסכ לע בשי רשא סויצעד רסיקה . אמור |
 א"י--'ט םיהטָאגה םע ומָחַלַהְב ומוי ילב תמיו םירצונה תד יקיזחמ לכ תא |

 949-981 = רירחהל השביבו םיב וצרפ רשא ,זנבשא ימעמ טבש , (60090)
 לע תובר תוער וללוחתה הזה רסיקה תומ ירחא . םרח התוכהלו אמור ריע תא
 תונוש תופנב יכ , תואושמל לּופנְל הבשחו הכלממה לב הֶזגֶר יכ רע אמור תכלממ|
 דע זא הערה התבר הכו , םשארב תוירסיקה רתכ ומישיו תואבצה ירש ואשנתה|
 סונעיללאג = םונעיללאג ךלמ רשא ןהה םינשה תא וארק אוהה רודה ירפוס יב

 ח'3--שי א"ד ןוטלש תעי םשב , םיתרפה יריב רפא ויבא סונאירעלַאפו אמורב|
 299-508 | תופנ תא זא ודירחה םישדחה םיסרפה םג . יםיצירעה םישלש
 םשפ ערונה רובגה םשארבו ברחב ןהילע ולפנתה יכ , חיוזמה ץראב רשא אמוד

 - . םיאמורה תולובג תופנה רתי תא וזיגרה זנכשא יִמעְו / = (880ַפַפ) רופאש
 טוקיהטאג סוידיולק אוהו , ינשה סוידיולק ָךַלָמ 6 רסיקה תומ ירחא |
 'ל--ח'כ א'ד ,הינָאננַאּפ ץראב סוימריס די לע םיהטָאגה תא תַחַצְנ הָּבַמ הנה

 208-570 = ןוחצנה ירחא םיטעמ םימי ךא ,ליח רובגו המחלמ שיא היה יב

 , הפנמב תמ אוהה'
 פונאילערוא היה אוהו , אמור אסכ לע סונָאילערוא בשי זא % 4. ,
 היל -.'ל א'ר ,המחלמ רסומ לעבו םינושארה םימיב אמור ירובג דחאכ ליח שיא

5 

. 
/ 

, 
 המחלמב חַצְנ אוה . הנושארבכ ףק לכב הבולמה תא ןנוכיו בשיו |
 ץראב אבצה רש םוקירטעט תא רוחיבו , םירומהו םיררוסה תואבצה ירש תא \
 ךלמה הדסי רשא (קגְמְעַפַפ) הרימלַאפ תכלממ לע המחלמל אצי אוהו ,הילאצ |
 (*היבָאנעצ הכלמ ותומ ירחאו , םֶרֶא ץראב (עוַאָא) רָּבְרַמ תּואָנְּב פוט אנע ד א ו

 ותיער |

 דיל םינושאר ויהיו לארשי ןרק המר הימיבו תידותי התיה איהה הלורגה הכלמהיי (*

 תיח ג'ח



 ו 108% - :

 = םהה םינויאגה םיצירעה . וריחמב הברה רשא שיא לכל הכולמה אסכ תא ורכמ
 סורעפעס סוימיטפעס סוימיטפעס רסיקה בשי רשא דע,םשפנהתוא רשא לככ ושע
 א'עקתת- גינקתת א'ג תא נובוו , םזע.ןואג תא רבי הכולמה אסכ לע סורעפעם
 199-511 = = .רובגו המחלמ שיא היה הזה רסיקה,ן הנושארבכ אמור אסב
 לע םהיניע תא ושטל רשא תואבצה ירש ינש תא ודי תחת עונכה וזוזעבו ליח
 ץראב רעגינ סונינעקסעפ תאו ,  הילאג ץראב חַצָנ סוניפלַא תא ,.הכולמה רזנ
 ָהֶחַפְסיִו םירהנ םרא ץרא תא םיתרפה רימ ועְרְקְּב ותבלממ תא בירה םג , איזא
 םיטקיפה יִמַע תא רוצעל תושרח רצבמ ירע הנב אינאטירב ץראבו , אמור לובגל
 תיראש תא הצעומה ירש ךימ ררש הזה .רסיקה , הכותְב לפנתהמ םיטָאקסהו
 תא ןיִכַה םהיתוברח לעו .ץ ויתואבצ ישנא תרובג לע קר ןעשיו םזע תירחאו םֶהּ
 ג ₪ זע .רתיב אבצה ישנא ןוטלש תא דסי .וָיַפַּכ לַעּפְבו / ותוכלמ אסכ
 וב רֶרָמ רשא תעב יכ ,-םתנומא הור ללגב םירוהיה תא ראמ .בהא הזה רסיקה
 םוצעו בר ףסכב והוכמתיו םדאמ לכבו םבבל-לכב ןל ורזע ,.רעגינ סונינעקסעפ
 םתרותמ םועירפי -לַבל ומע. לכל-וציו , וייה ימי .לכ- בוט םלמג ןכ לעו , דאמ
 ןהַבל םהידי תא אלמיו. / אמור יחרזא יטפשמ לכ םהל ןתנ םג ,.םהיהלא .תרובעו
 . םיאמורה לככ םיהשי םיריקפ .תויהלו הנירמה תנוהכ לכב

 ריע איה) םוצָארָאבע ריעב םורעפעס .סוימיטפעס תומ.ירחא 8..% 0,
 א'ג 0 לע רזכאה :ונב: אללאקאראק בשי , (הינאטורב ץראב. קרָאי
 "ע--א'עקתת םעה ינב תא ךא , והיבאכ אבצה ישנאל זעו דובכ ןתיו ואסכ
 3/1- 517 = ותא (668) אטענ תא חַצְר אּוה .זובו הביאב םפרהיו בשַח אל
 ינפל םהיבא הוצ רשא יפכ -הכולמה תא 1ֶא קָלִחְל וניע רצ יכ ,ותרוה תוערזב
 (םיטפשמהו םיקחה תועיריב ללהמ םבח) ורומ ןַאיניפאפ ןאמ רשאכו , ותומ

 רסיקה עוסנב יהיו .. ותוא םג תימהל הוצ , אוהה הַצְרַה השעמ תא קירצהל
 ירהאו =, והותימיו וליח-ישנא- וילע ומוקיו , םיתרפה םע "המחלמ .תושעל הזה
 א'ג סולאבאגאילעה ןהכ) .בורקה וראש -- אשנתה םיריבכ אל םימי
 ו 0 היה אוח םגו הבולמה אסב לע בשיו , (םימראה ליִלֶא לַעּבַה
 7-7 | .תרובע תא. אמור ריעל איבה אוה . םינונעת ףרורו רזכא
 ידיב רוע וראשנ רשא תובוטה .תודמה לכמ ריעב ריִרש ךיבאה הדי לעו , לעבה
 תפלעמ תירודכ הנומתב הרוחש ןבא התיה לעבה תֶבָצִמ . םדק ימימ םיאמורה
 , ןיטַאלאפ תעבג לע אמור ריעב לביה רסיקה הנ ודובכלו , ץפַח יגבאו םיריפס
 ירשו , לילאה דובכל םינחמה תלוחמב םש וכלה םימראה תונבמ תובבוש םישנו
 \ וכ . םינהּפ רּותְּב לעבה תרובע תא ושע םרקה ץרא ינב ידגב םיִשָּבְלַמ הצעומה
 ובישויו והותימיו םיִנָאיִרָאטִאְרְפה וילע ומק רשא דע ואסכ לע הזה רסיקה זו ללוהתה
 ו ררנככלא .(4 208640 (1090ק'2) סורעפעס רדנסכלא תא אסכל

 -.<פקתת | *'ג ךא ,ומע.ינבל תובר תובוט שעיו רשי שיא היה אוה , ודוד
 רודב תומוצעתו זע לכב ןוטלשה ןסרב קיזחהל ורי הרצק רצק 229-- 585 ה'צקתת

 תוכופתת



 ה

 ןָאיִפְלֶא תא ויניעל וחַצָר םינָאירָאטֶארפה . אוהה רודהכ בבוש רורו .תוכופה /
 םהיללעמ תא קידצה אל רשא לע םיטפשמה תמכחב ראפמהו חבשמה םהינור
 םכחה םד תא םהימדב רפָכל םלעפכ םהל םלשל ₪3 רצע אל רסיקהו , םיערה |
 (ז(3+67408) אהששהתרא אוה ( 4186 1ז) רישררא תיִּבשִה ויטיב.אוהה רשיה \
 , השדחה סרפ תכלממ תא ןנוכיו , אמור לובג תַמדְקְּב םימתרפה תלשממ תא.
 םיאמורה תופנב לפנתיו ץרפתה הרהמ דעו / (888860166ו0)) םידינאסַאפה תכלממ \

 הבהאל םֶמַע ינב בלב הבהא חור תַתַפְלווצמאתה םירינָאסַאסהו , םדבו ברחב

 תד תומדק תא רשנכ םשדחב םהיתוחרא לכו םינושארה םהיתובא תורָמ תא"
 . םינומדקה םימיבכ שאה תאו שמשה תא רובעל רעטסַאָאראצ |

 235 ה"צקתת א"ג הזה רסיקה לע ליחה ישנא וממוקתה רשא ירחא % 1.
 אמור ריעב תוכובמהו תוערפה ובר , ץניאמ ריעב ומא תאו ותוא ותימיו |
 . םתואסכמ וררוה םג םירסיק רשע םינש ומקה הנש םירשע ךשמב יכ דע!
 סבארא סופיליפ .לודגה גחב הריראיו ותוכלמ רובכ תא לידגה סּבָארַא סופיליפ |
 'ט--'ג | א" רוע הרסוה םוימ םינש ףלא תואלמב םיאמורה לכל השע רשא |
 7" 0 ףאב ףרר , וירחא ואסכ לע בשי רשא סויצעד רסיקה . אמור |
 א"י--'ט םיהטָאגה םע ומָחְלַהְב ומוי ילב תמיו םירצונה תד יקיזחמ לכ תא

 949-251 = רירחהל השביבו םיב וצרפ רשאוזנבשא ימעמ טבש , (600090) |

 לע תובר תוער וללוחתה הזה רסיקה תומ ירחא . םרח התוכהלו אמור ריע תא
 תונוש תופנב יכ , תואושמל לּופְנְל הבשתו הכלממה לב הֶזְגֶר יב רע אמור תכלממ |
 דע זא הערה התבר הכו , םשארב תוירסיקה רתכ ומישיו תואבצה ירש ואשנתה|
 סונעיללאג = םונעיללאג ךלמ רשא ןהה םינשה תא וארק אוהה רודה ירפוס יב

 ₪'כ--ש' א" ןומלש תעי םשב , םיתרפה יריב רסא ויבא סונאירעלַאּפו אמורב\

 יי תופָנ תא זא ודירחה םישדחה םיסרפה םג . יםיצירעה םישלש
 םשב ערונה רובגה םשארבו ברחב ןהילע ולפנתה יכ , הרזמה ץראב רשא אמור |
 . םיאמורה תולובג תופנה רתי תא וזיגרה זנכשא יִמַעְו = (8800ַפ) רופאש |
 טוקיהטאג סוידיולק אוהו , ינשה סוידיולק ךַלָמ , רפיקה תומ .ירהא
 'ל--ח'כ איר ,חינָאננַאּפ ץראב סוימריס רי לע םיהטָאגה תא תַחָצְנ הָּבַמ הנה |

 208-570 = ןוחצנה ירחא םיטעמ םימי ךא ,ליח רובגו המחלמ שיא היה יב

 , הפנמב תמ אוהה |
 פונאילערוא היה אוהו , אמור אסכ לע סונָאילערוא בשי זא 85 ,

 ח%--'ל *' ,המחלמ רסומ לעבו םינושארה םימיב אמור ירובג דחאכ ליח שיא |
 970-575 = המחלמב חַצְנ אוה , הנושארבכ ףק לכב הכולמה תא ןנוכיו בשיו ּ
 ץראב אבצה רש םוקירטעט תא רוחיבו , םירומהו םיררוסה תואבצה ירש תש

 למה הדסי רשא (ץג1ְמְעַתַפ) הרימלַאפ תכלממ לע המחלמל אצי אוהו , תילאפ |
 ("היבָאנעצ הכלמ ותומ ירחאו ,םֶרֶא ץראב (עזַאָא) רָּבַדַמ תּואְגַּב סו ט א נע ד א

 ותיער

 דיל םינושאר ויהיו לארשי ןרק המר הימיבו תידוהי התיה אוהה הלורגה הכלמהי (*

 תיח ג'ח
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 = םהה םינויאגה םיצירעה . וריחמב הברה רשא שיא לכל הכולטה אסכ תא ורבמ |
 < טוועפעס .סוימוטפעס .סוימיטפעס רסיקה בשי רשא רע,םשפנהתוא רשא לככ ושע
 א'עקתת.--גינקתת א'ג תא ןנוכוו , םזע ,ןואג-תא ְךָּבְשיו הכולמה אסב לע סורעפעמ

 198-511 | = .רובגו המחלמ שיא היה-הזה רסיקה,הנושארבכ אמור אסב
 לע םהיניע תא ושטל רשא תואבצה ירש ינש תא ורי תחת עונכה וזוזעבו ליח
 ץראב רעגינ סונינעקסעפ תאו - , הילאג ץראב חַצָנ סוניפלַא תא ,,הכולטה רזנ
 ָהֶחַפְסִי םירהנ םרא ץרא תא םיתרפה רימ ועְרְקב ותכלממ תא .ביִחְרֶה םג , אָיוא

 םיטקיפה יִמע תא רוצעל תושרח רצכמ ירע הנְב אינאטירב ץראבו , אמור לובגל | =
 תיראש תא הצעומה .ירש-ךימ ררש הזה .רסיקה , הכותְב לפנתהמ םיטָאקסהו 0

 תא ןיִכַה םהיתוברח לעו . ויתואבצ ישנא תרובג לע קר ןעשיו םזע. תירחאו םֶחַּ
 . שש זע רתיב אבצה ישנא ןוטלש תא דסי וויַפַּכ לעפְבו , ותובלמ אסכ
 וב רָרָמ רשא תעב יכ , םנומא חור ללגב םירוהיה תא דאמ בהא הזה רפיקה
 םוצעו בה ףפכב והוכמתיו םדאמ לכבו םבבל-לֶכְב ןל ורזע ,-רעגינ סונינעקסעפ
 םתרותמ םועירפי -לַבל ומע  לכל-וציו , וייה ימי לכ. בוט םלמג ןכ לַעו , דאמ
 ןהַבל םהירי תא אלמיו ., אמור יחרזא יטפשמ לכ-םהל ןתנ םג ,.םהיהלא תרובעו
 .:םיאמורה לככ םיהשי םיריקפ .תויהלו הנירמה .תנוהכ לָכְב

 ריע איה) םוצָארָאבע היעב םורעפעַס .סוימיטפעס תומ.ירחא 5..8 0.
 א'ג 0 לע רזכאה :ונב - אללאקאראק בשי , (הינאטורב ץראב  קרָאי
 "ע--א'עקתת .םעה ינב תא ךא / והיבאכ אבצה ישנאל זעו דובכ ןתיו .ואסכ
 361-317 = ןיחא (6618) אטענ תא ַצְר אּוה .זובו הביאב םפדהיו בָשָח אל
 ינָפל םהיבא הוצ רשא יפכ הכולמה תא ותֶא קֶלַחְל וניע רצ יכ ,ותרוה תוערזב
 (םיטפשמהו םיקחה תועידיב ללקמ :םכח) .והומ ןָאיניפַאפ ןאמ רשאבו , ותומ
 רסיקה .עוסנב יהיו =, ותוא םג תימהל הוצ , אוהה הַצְרַה השעמ תא קידצהל
 ירהאו :, והותימיו וליח-ישנא- וילע ומוקיו ,  םיתרפה םע "המחלמ --/ הזה
 א'ג סולאבאגאילעה ןהכ) .בורקה וראש 0 אשנתה םיריבכ אל םימי

 ב'פ- -ח"עקתת "הוה אוח םגו / הבולמה אסכ לע בשיו , (םימראה לילָא לַעַּבַה =

 518-55* = תרובע תא. אמור ריעל איבה אוה . םיגונעת ףדוהו רזכא =
 ידיב רוע וראשנ רשא תובוטה תודמה לכמ ריעב דיִרָש ריבאה הדי לעו ,לעבה | =

 תפלָעַמ תירודכ הנומתב הרוחש ןבא התיה לעבה תֶבָצַמ . םדק ימימ םיאמורה
 :, ןיטָאלאפ תעבג לע אמור ריעב לכיה רסיקה הנב ודובכלו , ץפַח ינבאו םיריפס
 ..ירשו , לילאה דובבל םינחמה תלוחמב םש וכלה םימראה תונבמ תובבוש םישנו
 \זּכ .םינהפ רּוְּב לעבה תרובע תא ושע םרקה ץרא ינב ירגב םיִשְּבְלַמ הצעומה
 .ובישויו והותימיו םיִנָאיִרָאטָאְרְפה וילע ומק רשא דע ואסכ לע הזה רסיקה ו ללוהתה
 סורעפעס .ררבְככלא 64 ה (2'1086) סורעפעס רדנסכלא תא אסכל

 - .ב"פקתת 0 *'ג .ךא ,ימע ינבל תובר תובוט שעיו רשי שיא היה אוה , ודוד

 995--385%%79% -רודב תומוצעתו זע לכב ןוטלשה ןסרב קיזחהל ורי הרצק רצק
 תוכופחת
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 ןהָמְתְב סֶָלְבָש תאו ןועְנָשַּב םבל תא , םיִרונַסַּב רלה יתמ יניע תא ה |
 םִאה תדובעלו ארטימ לילאה תדובעל ןָהכְל הָרכַמְתַה הָרָפְסִנ הָרְבָח . ןורועבּו

 רשא חור ישנאו םיריזנ ויה , איהה הרבֶחה לא םיִהָפְסנַה םישנאהו , הלודגה =
 תּוּכָמְל / דאמ תוירזכא תומולהמל םֶוִנ וגתנ רשאו תובר תושודקב ושדקתה
 םיבר ויה ארטימ לילא ינהכ . םרשבב םּותמ רתונ אל יכ דע םיברקעו םיטוש
 יפעס םהירע ונתי רשאכ , םיאמורה תכלממ יבחר לכב ּוצּופְנְו דאמ םימוצעו
 ידו השעמ וא עַבָטַה ירי השעמ דאמ תוברה תורעמהו םיִרצַה תורקנ , םיעלסה
 ןבא יליספ ( תוחבזמ ןהב רשאו םהה לילָא ינהכ רבה ןכותב ּורג רשא םרא
 אירדנסכלא ריעב , אמור ריעב םויה דע תואצמנ ןהו , בורל םימלצו .תונומת
 םינהבה תּולַגְלִג . יונָאד רֶהְניןעָפְלא יִרָהֶל ןופְצִמ םיבר תומוקמבו םירצמב רשא
 טבש תחת ּותָמ םהמ םיבר יכ הָניְריעִת  הנהה תורעמב רוע תואצמנה םהה
 הקתע ןכיכ הנה ., -- ארטימ לולאה דובכל םשפנ תואב ּוכה רשא םֶהיִכמ
 , םנוצרב הילע ּותָמ םיבר םישנא יכ דע איהה תולילאה הנומאה "לח הָרְבָנ םג

 [ ווק , ןהילבה ירתס תומולעתו ןהה תובעותה ידי לעו ! ! תומה יִלְבָח לכב בוטה
 . - ! ןוצר ותאמ קיפהלו םיהלא יניעב ןח אוצמל איהה תעב םדאה ינב

 תעב םימעה תוכולהת לע וננובתהב ליכשמ לכ בל בארו יכ ףא הנהו
 וצמאתה םהה םימעה תיִברָמ יכ ותוארב הרהמ דע םֶחָנְי תאז לכב , איהה הכובמ
 ו תֶומְלַא תוביתנ ךרד תא ,לֶא תיב הלועה ךרדה תא אוצמל םֶמכ יצמאמ לכב
 יכ ןעי ךא , חצנ תוממשו ץורח ןוילכמ התודפלו , יִלּב ַתשְמ םשפנ תא לואנל
 םישעמהו שפנה תראשה דופו 'ה תודחא דוס תא תערל תמא תדב וננְח אל
 יכרדו תולקלקע תוחרא וכלה ןכ לע , םלועה ייח תא םראה ןב גישי םרי לע רשא
 , תוחורו םידש , םיערו םיבוט םיכאלמ , םילילא םנוימד חורב וארביו תומלצ

 םישחלו םישחנ , םימסק , םיפשב , םירתסנ םירומל , תומולעת , םיזר , תודוס
 םשפנ תא וליצי הלאה םירברה ירי לע יכ ונימאיו , הלאכ תובר רועו תועבשהו =

 , תומשנהו תוחורה ןועמ םימלוע ייח רורצב 'ה רואב רּואָל תוָממ |

 , אבצה ישנא ןוטלש ימיב אמור
 א'ג | סודאמאק  סודָאמָאק בשי ,לעריוא קרַאמ רסיקה תומ ירחא 7? 9.

 ה'נקתת--מ"'קתת אמור תכלממ הלחה וימיב , הכולמה אסכ לע ונב (1608100')
 180-195 = הלפנ יכ דע .והת וק הילע הטנ ותבושמב אוה יכ , ררונתהל
 תויחהו םישנאה תמחלמ , ץירעו בל ריבא היה אוה , חצנ תואושמל הנורחאל
 םרצעיו הָקזַחב ץחל םעה תאו , םימיה לכ ושפנ תואת התיה |

 רסיקה לע םג . ּוהּוחְצְרִו ושאר ירמוש וילע ומק יכ רע  םצצוריו |
 א'ג סקאניטרעפ לע םג יכ , תאזה סוכה הרבע 116( ק1₪1גאש₪) סקאניטרעפ

 193 ג'קתת | ומיִרַה ותומ ירחאו . והוגרהיו ושאר ירמוש ומק הזה ליחה רובג =
 םנואג תוצירעו םתוזעבו,םהישאר תא םינאירַאטָארפ םשב םיבוקנה אבצה ישנא

 ורכמ
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 - םהירפס יתב תותלר וגס סוניטסוי ימיב . םילילאה ירבוע תומכח םעה תא ורוה
 .םהל רצ יכ םתוארבו , תילילאה איפוסוליפה תא םהירימלתל םש ורמל רשא
 יווקיו , סרפ הצרא ואוביו , רַכָנ תמדא לע עונל וכלה , םתרלומו םצראב םוקמה
 םתלחות ךא , םהידומל ילבהו םהיתומולחו םהיתונוימרל טֶלְקמ ץרא םש אוצמל
 לא ובושיו , םהילבהל טֶלְקַמּו םלגר ףכל חונמ ואצמ אל םש םג יכ , הבזכנ
 . הוקת ספאב עגל ומתיו ופוסיו , םהייח ימי לכ םיכָשח וכליו , םתדלומ ץרא
 תד ירומלל םיבר םירברב םיבורק ויה םישדחה םינוטלאפאה ידומל םנמא
 טעמ טעמו , םירצונה ימכח ירפסב םהיתובקע רהמ ועדונ ןכ לעו , תירצונה
 תירצונה הָיְסְנְּבַה תובָא םג , תירצונה תדה יכרד לב לע הזע הלועפ ולעפ
 םּועטיַו םיבר םודומל םהמ וחקל , םהה םימיב ויה רשא (רעטַאפנעפריק)
 הלשממה תדו םעה תד = םלוע יזר תומולעתו תורתסנ תערל הקושתה . -- םהירפסב
 , םיאמורה תכלממב  םג הררש , השרחה תינוטלאפא איפוסוליפב הררש רשא
 תכלממב רשא םימכחה ַּדָע יכ . =- םילילאב תוללהתמה תותדהו תונומאה לכב
 הב אוצמל זע לכב ורתתיו , איפוסוליפה תולוצמב םהיתובשחמ וקימעה , אמור
 תומְלַהמ הסחמו זּועָמ , םבל תואתל הֶרְטַמ , םמלוע תוכילהב הרשי ךרדו לולסמ
 אּובְמ ירחא םלועה ייתל הוקתו עַשָי םחנ , לבתב תואבו תושגרתמה תואלתה
 , המבחמ ןּופצ םבל רשא םעה ינב ןומה יריב ךא , הזה אכבה קמעב םשמש
 התרזע ןיא רשא תד , ןקומ הנולמכ תרדונתמה הָנָשּונ תד םא יתלכ התיה אל
 שָּבַתְלְּו בל ירובשל אָּפְרְל הדי הרצק רצק רשא , הנממ החדנ הישותו הב
 רשא תד , תֶוָמדִלַא תוביתנ ךרד היקיזחַמ תא גָהָנָל חכ הב ןיאו , םתובצעל
 תררוס ףתכ הל ונתנ בל יקח ילודג לכו , ּהָתְנרַע ואר יכ הילעמ ּורּוזָנ םיליכשמה
 תּוָצְמ התוא םתארי יִהְּתַו , תמאב הודבבי אל ,רוע הב םיקיזחַמה םגו , הולוזיו
 לכו היתולפתו .היתונברק , הידעומו הגמ לכ ,היגהנמ לכו , הדמלמ םישנא
 , רוחא וגוסיו ודדונתי םהיאור לכ רשא םיִתמ םירגפ ויהיו םשפנ החפנוהיתוכילה
 ,היולגה םתנומאו םֶתְדַמ םתלחותו םחצנ דבא יכ םתוארב ךשהב םיכלוהה םעהו
 םהידי וציריו , הנומאה תודוסו תדה יִרְּתְסַמַּב הוקתו תלחות , עשיו םַחנ ושקב
 תומולעתהו םיִזָרִה תא םהל ורחב םג , םרקה ץרא ינב יריב רשא תדה ירתס לא
 , שמשה ליִלֶא לַעְּבַה ירבוע םימראה תד . -- תונושהו תוברה תותדה לכב רשא

 תאז םודס ןפג תא עיסה סולעבַאגָאילעה רסיקה יכ , אמור יִמּורְמ יִפַג לע הבשי
 ורכמתיו איהה תדה לא ורחָנ םיאמורהו , אמור תמדא לע ּהָקתַשיַו םרא ץראמ
 תרובע, םשב הבוקנה הבבושה תרה הפסונתה הדי לע , םירבעל הל תויהל
 .םיאמורה יניעב םישודק ויה םיבעתנה היגהנמו היצוקש ימלצו , ?הלודגה םָאָה
 לילא ,יארטימי לילאה ידבוע םיסרפה תדב םיאמורה וקבר זע רתיב דוע ךא
 .םינומדקה םירצמה ילילא , סיפָארעס לילאהו םיזיא לילאה תדובעב םג , שמשה
 תורוסב , רכָנ ירליב וקיזחיו , םיאמורה וללוהתה ןהה תונושה תותדה ילבה לכב
 ןהה תותרה ינהכ םבלמ ּואדָּב רשא םירתסנ םירומלבו המכח תומולעהב , םיזרו

 תוכהל
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 ןיהְמְתְב םֶלְבְש תאו ןועְנָשַּב םבל תא , םיִרָונְסַב רלח יתמ יניע תא תובָהל
 םִאה תדובעלו ארטימ לילאה תדובעל ןכְל הָרְבַמְתַה הָרּתְסַנ הָרְבָח . ןורָועבּ
 רשא חור ישנאו םיריזנ ויה , איהה הרבחה לא םיִָפְסְנַה םישנאהו / הלודגה
 תּוּכָמְל / דאמ .תוירזכא תומולהמל םֶוג ונתנ רשאו תובר .תושודקב ושדקתה
 םיבר ויה ארטימ לילא ינהכ . םרשבב םּותמ רתונ אל יכ דע םיברקעו םיטוש
 יפעְס םהירָע ונתי רשאכ , םיאמורה תכלממ יבחר לכב וצפו דאמ םימוצעו
 ידי השעמ וא עַבָטַה ירי השעמ דאמ תוברה תורעמהו םיִרָצַה תורקנ , םיעלסה
 ןבא יליספ  תוחבזמ ןהב רשאו םהה ליל ינהכ רבה ןכותב וךג רשא םרא
 אירדנסכלא ריעב , אמור ריעב םויה דע תואצמנ ןהו , בורל םימלצו .תונומת
 םינהכה תּולגלג , יונָאד רַהְני ןעָפְלא יִרָהְל ןופְצִמ םיבר תומוקמבו םירצמב רשא
 טבש תחת ּותָמ םהמ םיבר יכ הָעְריעת , הנהה תורעמב דוע תואצמנה םהה
 הקתע,ןכיכ הנה . -- ארטימ לילאה דובכל םשפנ ואב כה רשא םֶהיִּבַמ
 םנוצרב הילע ּותָמ םיבר םישנא יכ דע איהה תולילאה הנומאה "לח הָרבָנ םג
 ווק , ןהילבה ירתס תומולעתו ןהה תובעותה ידי לעו ! 1 תֶוָמַה ִלְָח לכב בוטה
 . -- ! ןוצר ותאמ קיפהלו םיהלא יניעב ןח אוצמל איהה תעב סדאה ינב

 תעב םימעה תוכולהת לע וננובתהב ליכשמ לכ בל בארי יכ ףא הנהו
 וצמאתה םהה םימעה תיברַמ יכ ותוארב הרהמ רע םֶחָנִי תאז לכב , איהה הכובמ
 ו תָומ"לַא תוביתנ ךרד תא ,לֶא תיב הלועה ךרדה תא אוצמל םִמכ יצמאמ לכב
 יב ןעי ךא , חצנ תוממשו ץורח ןוילכמ התורפלו , יִלַּב תַחָשָמ םשפנ תא לואנל
 םישעמהו שפנה תראשה דופו 'ה תודחא דוס תא תעדל תמא תדב וננח אל
 יכרדו תולקלקע תוחרא וכלה ןכ לע , םלועה ייח תא םדאה ןב גישי םרי לע רשא
 , תוחורו םידש , םיערו םיבוט םיכאלמ , םילילא םנוימד חורב וארביו תומלצ
 םישחלו םישחנ , םימסק , םיפשכ , םירתסנ םירומל , תומולעת , םיזר , תודוס

 םשפנ תא וליצי הלאה םירברה ירי לע יכ ונימאיו , הלאכ תובר רועו תועבשהו =

 , תומשנהו תוחורה ןועַמ םימלוע ייח רורצב 'ה רואב רואל תוממ

 , אבצה ישנא ןוטלש ימיב אמור ץ-
 א'ג = סודאמאק א סודָאמָאק בשי ,לעריוא קרַאמ רסיקה תומ ירחא ? 9.

 ה'נקתת--מ"קתת אמור תכלממ הלחה וימיב , הכולמה אסכ לע ונב (16008010 )
 180-195 = הלָפנ יכ דע והת וק הילע הטנ ותבושמב אוה יכ ,  ררונתהל
 תויחהו םישנאה תמחלמ , ץירעו בל ריבא היה אוה , חצנ תואושמל הנורחאל
 םרצעיו הקזַהב ץחל םעה תאו , םימיה לכ) ושפנ תואת התיה
 רפיקה לע םג ,ּוהּוחָצְרִו ושאר ירמוש וילע ומק יכ דע  םצצוריו
 א'ג סקאניטרעפ לע םג יכ , תאזה סוכה הרבע 116( ק1₪זגא6) סקַאניטרעפ

 198 ג'קתת | ומיִרָה ותומ ירחאו , והוגרהיו ושאר ירמוש ומק הזה ליחה רובג
 םנואג תוצירעו םתוזעבו,םהישאר תא םינָאירָאטָארפ םשב םיבוקנה אבצה ישנא =

 ורכמ
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 = :םהירפס יתב תותלד רג סוניטפוי ימיב . םילילאה ירבוע תומכח ח םעה תא ורוה
 = :םהל רצ יכ םתוארבו , תילילאה איפוסוליפה תא םהירימלתל םש ורמל רשא
 יזוקיו  סרפ הצרא ואוביו , רַבָנ תמדא לע עונל וכלה , םתרלומו םצראב םוקמה
 םתלחות ךא , םהידומל ילבהו םהיתומולחו םהיתונוימרל טלקמ ץרא םש אוצמל
 לא ובושיו , םהילבהל טֶלְקַמּו םלגר ףכל חונמ ואצמ אל םש םג יכ , הבזכנ
 . הוקת ספאב עגל ומתיו ופוסיו , טהייח ימי לכ םיכשח וכליו , םתדלומ ץרא
 תד ירומלל םיבר םירבדב םיבורק ויה םישדחה םינוטלאפאה ידומל םנמא
 טעמ טעמו , םירצונה ימכח ירפסב םהיתובקע רהמ ועדונ ןכ לעו , תירצונה
 תירצונה הָיְסְנְּבַה תובָא םג , תירצונה תדה יברד לב לע הזע הלועפ ולעפ
 םּועטיַו םיבר םודומל םהמ והקל , םהה םימיב ויה רשא (רעטַאפנעכריק)
 הלשממה תדו םעה תד = םלוע יזר .תומולעתו תורתסנ תעדל הקושתה . -- םהירפסב
 , םיאמורה תכלממב םג הררש , השדתה תינוטלאפא איפוסוליפב הררש רשא

 תכלממב רשא םימכחה הַדָע יכ . -- םילילאב תוללהתמה תותדהו תונומאה לכב
 הב אוצמל זע לכב ורתחיו , איפוסוליפה תולוצמב םהיתובשחמ וקימעה , אמור
 תומְלַהמ הסחמו זּועָמ , םבל תואתל הֶרְמַמ , םמלוע תוכילהב הרשי ךרדו לולסמ
 אּובְמ ירחא םלועה ייחל הוקתו עַשָי םחנ , לבתב תואבו תושגרתמה תואלתה
 , המכחמ ןּופַצ םבל רשא םעה ינב ןומה יריב ךא , הזה אכבה קמעב םשמש
 התרזע ןיא רשא תד , ןקומ הנולמכ תרדונתמה הָנָשּונ תד םא יתלכ התיה אל
 שָּבַתְלְּו בל ירובשל אָּפְרְל הדי הרצק רצק רשא , הנממ החדנ הישותו הב
 רשא תד , תֶוָמְִלַא תוביתנ ךרד היקיזחמ תא גָהְנְָל חכ הב ןיאו , םתובצעל
 תררוס ףתכ הל ונתנ בל יקקִח ילודג לבו , ּהָתְורִע ואר יכ הילעמ ּורוזָנ םיליכשמה
 תּוָצְמ התוא םתארי יִהּתו , תמאב הודבַבי אל ,רוע הב םיקיזחמה םגו , הולוויו
 לכו היתולפתו היתונברק , הידעומו הגה לכ , היגהנמ לכו , הרמֶלמ םישנא
 , רוחא וגוסיו ודדונתי םהיאור לכ רשא םיִתָמ םירגפ ויהיו םשפנ החפנוהיתוכילה
 ,היולגה םתנומאו םֶתְדַמ םתלחותו םחצנ דבא יכ םתוארב ךשהב םיכלוהה םעהו
 םהידי וציריו , הנומאה תודוסו תדה יִרְּפְסִמְּב הוקתו תלהות , עשיו םַחנ ושקב
 תומולעתהו םיִזָרַה תא םהל ורחב םג , םדקה ץרא ינב ידיב רשא תדה ירתס לא
 , שמשה ליִלֶא לַעְּבַה ירבוע םימראה תד . -- תונושהו תוברה תותדה לכב רשא

 תאז םורס ןפג תא עיסה סולעבַאגָאילעה רסיקה יכ , אמור יִמּורְמ יפנ לע הבשי
 ורבמתיו איהה תדה לא ורהָנ םיאמורהו , אמור תמדא לע ּהָלּתִשיַו םרא ץראמ
 "  .תרובעי םשב הבוקנה הבבושה תרה הפסונתה הדי לע . םירבעל הל תויהל

 .םיאמורה יניעב םישורק ויה םיבעתנה היגהנמו היצוקש ימלצו , הלודנה םָאָה
 לילא ,יארטימי לילאה ידבוע םיסרפה תדב םיאמורה וקבד זע רתיב דוע ךא
 .םינומדקה םירצמה ילילא , סיפארעס לילאהו סיזיא לילאה תדובעב םג ,שמשה
 תורוסב ,רכָנ ירליב וקיזחיו , םיאמורה וללוהתה ןהה תונושה תותדה ילבה לכב
 ןהה תותרה ינהכ םבלמ ּואדָּב רשא םירתסנ םירומלבו המכח תומולעתב , םיזרו

 תוכהל



 ףיבב 0 לכוי ךוא דמליו , תוחורה - םידשה , םוכאלמה תא 6
 םישעמ. , םימסקהו םיפשכה תולובחת ידי לע וילא םדירוהל ודי תא- %
 (ןעינָאמרעצ) םיגהנמו הרהטו השודק ., תועימק :, תועבשה , תולָפִת ,:םירתסנ |
 רומשלו םידבעל ול תויהל ודי תחת םתוא:עינכהלו , םיזרו תודוסב םי פלעמ םיבר |
 םכחה ,= -= תואלפנו תושדח .אורבלו עבטה תוכרעמ תא :ךופהל.ותדוקפ תא |
 א'ג = סוניגנאל | דוע לדגוו , םֶאקַאס םוינָאמָא דומלת: היה , סוניגנָאל ראפמה =

 אל א'ר- 'עקתת - םובר .םידומלב הקזחה ודיו ותעדו ותמכחב סוניטָאלפ םכחהמ =
 . ;5187-ל75 = , וותולולע לכב וידי רבו ויכרד םתְבו ובבל הַָרְשְיַּב םג םנושו
 ץ תיִּתמָאָה איפוסוליפה ידומל ייפ לע 'תילכת לכל רקוחו ףז לכש לעב היה אוה

 אל סג ,יהנושארב םב רחב רשא םישדהה:םינוטלַאפאה יכרדב :ךלה אל ןכ 'לעו
 ךרדמ םהיקיזחמ הא ּועתָיִנ ץראב זא ולשמ רשא  םיפוסוליפה תוטש לכב יקָבָב |
 ולח אל רשא תורשיה ָאטָאלפ תּועָד ובבל ירדה תא אלָמ רשא :ירחאו . הרשיה =
 וומעפ םָרָה , םכרד תמאה חכנ רשא םיפוסוליפה רתי תועדו , םיִפַזִמ ידו ןהב =
 סימי בש ןכ ידחאו , ןהה תוצראה ימכח תומכח תא דומלל | תוקוחר תוצראל =

 , איפוסוליפבו  םידומל .ןושלב ךרד הרומ 'םש יהוו ןעהטַא ריעב םיריבב:אל +
 הנידמה יטפשמ תוכילהו ץרא ךרדב םיִלעּפ בר יהְוו ויצלח רבגכ רזָא הנורחאלו =
 ולע  םה ךא , הברה םירפס .השע"אוה . םידומלהו המכחה תא םג בע ולבמ |
 תוצעומב .בהכ רשא:'דהא. רפס קר םהמ ראשנ אלו םימיה תוברב ודבאיו והתב =
 ללגב ראמ רע רקי-אוהה רפסהו  (ענעבַאהרע סאד רעביא) יבָגֶשַנַה לעו תערו =
 םינורחאה וָּייִח ימי תורוק , -- םיבגשנה וידומלו םיממורה וינויגה , הרנרבה ותפש =

 וב -הלח רשא דע הרימלאפ ריעב איבָאנעצ הכלמהל ץעויו הנשמ זא ויה רשא *
 .םילודגה םימכחהו םירובגה רחאכ שפנ :תחונמבו הטקש חורב תמיו םיצורע ברח

 .רפסמל תישימחה האמב . תינש וב רבדיש םוקמב הזה רפסב ואובי םהה תורוקה <
 ריעב ןורחאה.הטלקמ תוב השדחה תינוטלאפאה איפוסוליפה הל האצמ םירצונה |
 א'ד סאלקארפ .לכבו ,  הסחמלו זעָמְל םָאלקָארפ םכחה הל היה םש כ, ןעהַטא ,

 ה'טר--ב'עק .תרל םג הנורחאה תנעשמה היה הזה םכחה ,.הריב קיִזְחָה וחכ =
 515--5%5 -  הנעמל אָשַיַו , םילגל רבכ הָרְּתַעְתַה רשא (םוהטנערייח) תילילאה =
 ךשחמב היה ,שמשה יניעל היכרדב תֶכְלָמ ארי יכ יהיו , תופידרו תופרחו םיפוהג <

 ונל היהי-הזה שיאה , הבעתנהו הירכנה התדובע תא רַבִש םירתסמבו ,:והשעמ

 " לילאו םסקב  קיזחהלו :אוש .ילבהב ןימאהל בבל םַכָח םג העתי המ דַעדַעְל
 שאכ) םינושו םיבר םידומלב ול בר וידיו ןובנו םכח שיא היה אוה יכ ץתָימרתו
 ול תעד רַשְכַה ןורתי םג , (אטאלפ .ידומל ודא לע .בתכ רשא וירפס וריעי
 \\םילבה ילבהב זוחאל ., וחתה ירחא ,תכלל רכמתה תאז לכבו , ףושו הצילמב =

 רשא םיבָצע רסומבו םינשי םיגהנמב , םינומדק םילשמב ,םיחודמ תואשמו
 , הזה העתנה םכחה .ירימלת . םדק תונשב םילילאב םיללהתמה םבלמ ואהב <
 רשא םיגורהאה םירומה ויה םהו , סוקילפמיסו , םויצסאמַאד , סּורְאריויא ויה =

 ורוה



10100 -- - 

 . תא םש רומלל ודוה ץרא לא סרפמ עוסנל ושפנ הפפכנ יכ , המחלמל סרפ הצרא
 רוע ואצי אל ,שרח םיהצרמ ידי לע אוהה רסיקה .תומב ךא . הימכח תמכח

 ,םימי םיתנש איכויטנאב בשיו , ותמזמ הרצבנו , םיסרפה לע המחלמל ויתואבצ
 איהה ריעב ., וייח ימי לכ הב בשיו (94 'ד א'ד תנשב) האמור ךלה ןכ ירחאו
 ונתנ ריעה ילודג לכו , ותמכח תא עומשל םיִרבַע לכמ םיבר םידימלת וילא ורהנ
 רחאכ ולא ירקֶחב תוקומעה ויתובשחמ , והארַמ תראפת רה . רֶקיו דובכ ול
 , םינעללעהה יבירנמ רחאכ וינפ רוא תלהצו ותבידנ חור , םדקה ימכח ישארמ

 , םירשב תוגונעת לכמו רשב ילכאמ לכמ ּורָזנהְו , םיריזנה ינב ייתכ ותָיח יברד
 איִבְנל ומש יעדוי לכ יניעב בשחנ יכ דע רובה תאריו דוה וילע ּווש הלא לכ
 ומיריו והושידקיו והוצירעה םינומדקה םימעה לבו , תואלפנ השועלו שורק שיאז
 ותבש ימי ךשָמ , םינש ששו םירשע לָחָנ הוה רובככ , םימשל דע ואיש תא
 הנושאר םיבשויה איה םירשה לכ םג ,ותיערו סונעילַאנ רפיקה , אמור ריעב
 ךאלמ אוה יכ וניטאיו , ותמכה רואל וכלה , םיבירנ תונבו תורשה לכו , תוכלמב
 ויתונש תירחאב . תונובת ךרד םעידוהלו הרות םעה :תא תורוהל םורָממ חתולש
 םויפָאטסייא תועורזב הנש ששו םישש ןב תמיו , םינמאנו םיער םיילח והופפא
 איג  סויריפארפ  תודלות תא רפס לע בתכ לודגה ורימלת סויריפָארפו . ורימלת
 א'ר--ג'נקתת םישדחה םינוטלאפאה ידומל תא ץיפהל ץמאתה םג ,ייח ימי
 983-805 "5 רו לעו תולהקמב אשנ רשא ויתורברמ יפ לע ברעמה תוצראב
 םכרעיו ורומ ירפס תא דהא רחאל ףסא אוה , רואל איצוה רשא םיברה וירפס
 , ןוי ושל יכררב םוניטאלפ רי רצוקמ יכ ספא , תחא תרבוחב םרבחיו םרדסיו
 ןכ לע\ ., םינינעה תרּוצ לע םא יכ התצילמ תוחראו ןושלה רַמִח לע ובל תש אל
 תנוכת דע אובלו ןיבהל םה םישק םיבר תומוקמבו , וירפס ינפ לע הָנְנע ןוכשת
 א'ר סוכילבמאי  ביחרה קימעה , סיקלאכ רילי סוכילבמאי םכחה . ובבל ינויער
 833 ג'צ | ראמ הברה רתי (סומזיטערקניס) תצבקמה איפוסוליפה תא
 , איהה איפוסוליפה יִבַא היה אוה יכ טילחחל לכונ יכ רע , סוניטָאלפ םכחהמ
 ךלוהה תמאב םכחה יב םמפשמ ורזגיו וטילחה םוריפָארפו סוניטאלפ הנהו
 לכ תרטמו איפוסוליפה תילכת תא אצמי / יפד ץֶמשַמ הז ושפנו קרצ ילנעמב
 הוחַמ תוזחל םורממ חור וילע חנת רשא םהה רֶשא יִעְגְִּב תוריקחהו תומכחה
 תוננובתה יפ לעו (1.81880) תוימשגה תוטשפתה ידי לע ולָכש ןיִעַּב ירש

 תונוימדה תא ץ בקו קוחרמ תועָר אשנ סוכילבמַאי ךא , לֶא יזר ירתסב הקומעה
 םירשו תוחורב הנומאה תאו , םדקה ץרא ינב םהב וקיפשי רשא תוישחומה
 : תוריפסה דוס לאו אטַלפ ירימלת תועד לא רחי םרבָחיו,םהה םימיב הצרֶפ רשא
 הנומאה תא דסי דחי םלָּכִמו , סָארָאגַאטיּפ ירימלת יריב רשא (קיטסימנעלהַאצ)
 ונרי לאל שי תורתסנו תואלפנ תולועפו המכח תומולעת יפ לע יב תשלחמה
 לא רוסל םתוא שובכל , הצרא םרירוהלו םורמב םורמה יבאלמ אבצ לע טולשל
 םורָמה יִלָא תא רָטָשַמּו הכרעַמב ףִרע אוה יכ .םֶוָצִנ רשא לככ תושעלו ונתעמשמ

 רעטטאנ |



 = םדאה הלכו ךוא דמליו , תוחורה 0 םידשה , .םיכאלמה תא 6
 םישעמ. / םימְסקהו םיפַשכה תולובחת ידי לע וילא םדירוהל ודי תא: םהילע

 (ןעינָאמרעצ) םיגהנמו הרהטו השודק ., תועימק , תועבשה , תולְפִת ,םירתסנ |
 הומשלו םידבעל ול תויהל ודי תחת םתוא:עינכהלו ,םיזרו תודוסב םי פלעמ םיבר =
 םכחה < תואלפנו תושדח אורבלו עבטה :תוכרעמ תא :ךופהל:ותדוקפ תא =
 א'ג = סוניגנאל = רוע לדגיו , םָאְקַאס סוינָאמַא דומלת: היה ; סוניגנָאל ראפמה =
 אל א'ר-- :'עקתת  םובר .םירומלב הקזחה ודיו ותעדו ותמכחב סוניטָאלפ םכתהמ |

1 
 87-573 = | וותולולע.לבב וידי רבו ויכרד םתְבּו ובבל הָרָשְיַּב םג םינושו

 ץ תיּתְמָאָה איפוסוליפה ידומל ייפ לע תילכת לכל רקוחו ךז לכש לעב היה אוה
 אל םג ,:הנושארב םב רחב רשא םישדהה:םינוטלאפאה יכרדב .ךלה אל ןכ לעו

 ךרדמ םהיקיזחמ הא ּועתָינ ץראב זא ולשמ רשא םיפוסוליפה תוטש לכביקָבֶה
 ולח אל:רשא תורשיה ָאטָאלפ תועָר ובבל ירדח תא אלמ רשא :ירחאו . הרשיה

 ּוומְעפ םיִרָה , םכרד תמאה חכנ רשא םיפוסוליפה רתי תועדו , םיִפיזמ ידי ןהב =
 סימי בָשָי ןכ ירחאו ..ןהה תוצראה .ימכח  תומכח תא .דומלל | תוקוחר :תוצראל

 , .איפוסוליפבו  םידומל .ןושלב .ךרד הרומ 'םש יהיו ןעהטַא ריעב םיריבב:אל +
 הנידמה יטפשמ תוכילהו ץרא ךרדב םילעּפ בר יהוו שא רבגכ רזֶא הנורחאלו <

 ולע- םה ךא , הברה םירפס .השע"אוה , םירומלהו המכחה תא םג ביִזְע ילבמ |
 תוצעומב .בהכ רשא:'דהא. רפס קר םהמ ראשנ אלו םימיה תוברב ודבאיו והתב =
 ללגב ראמ רע רקי אוהה 'רפסהו , (ענעבַאהרע סָאד רעביא) יבָנָשנַה לעא תעדו =
 םינורחאה וָייִח ימי תורוק . -- םיבגשנה וידומלו םיממורה וינויגה , הרורבה ותפש =
 וב הלה רשא דע הרימלאפ ריעב איבָאנעצ הכלמהל ץעויו הנשמ זא ויה רשא /

 .םילודגה םימכחהו םירובגה דחאכ שפנ :תהונמבו הטקש חורב תמיו םיצורע ברח
 רפפמל תישימחה האמב .תינש וב רבדיש םוקמב חזה רפסב ואובי םהה תורוקה -
 ריעב ןורחאה הטלקמ תיב השדחה תינוטלאפאה איפוסוליפה הל האצמ םירצונה =

 א'ד סאלקארפ .לכבו ,  הסחמלו זּועָמְל סָאלְקָארפ םכחה הל היה םשייכ:, ןעהטא
 ה'מר--ב'ע> .תרל םג הנורחאה תנעשמה היה הזה םכתה ,:הדיבי קיזחַה חב =
 9- - 1+ הנעמל אָשִיַו , םילגל רבכ הָרְּתַעְתַה רשא (םוהטנעדייח) תילילאה =

 ךשחמב היה ,שמשה יניעל היכרדב תַכָלָמ ארי יכ יהיו , תופיררו תופרחו םיפוהג =
 ונל היהי-הזה שיאה , הבעתנהו הירכנה התדובע תא רַבִע םירתסמבו ,:והשעמ
 " .סילאו םסקב . קיזחהלו:אוש ילבהב ןימאהל בבל םַכָח םג העתי המ רעדַעָל
 רשאכ) םינושו םיבר םידומלב ול בר וידיו ןובנו םכח שיא היה אוח יכ ,.תימרתו
 ול תער רָשְכַה ןורתי םג / (אטאלפ .ידומל ודא לע בתכ רשא ויִרפס וריעי

 םילבה ילבהב זוחאל ., והתה ירחא .תבלל רכמתה תאז לכבו ץרישו הצילמב =

 רשא םיבצע רסומבו םינשי םיגהנמב , םינומדק םילשמב / םיחודמ תואשמו |

 / הזה העתנה םכחה .ירימלת . םרק תונשב םילילאב םיללחתמה םבלמ ואהב <
 רשא םינורהאה םורומה ויה םהו , סוקילפמיסו , םויצסָאמָאד , סּורָאדיויַא ויו 0

 ורוה /



 - 101 - כה

 / תא םש רומלל ודוה ץרא לא סרפמ עוסנל ושפנ הפסכנ יכ , המחלמל סרפ הצרא
 רוע ואצי אל , שרח םיחצרמ ירי לע 'אוהה רפיקה תומב ךא . הימכח תמכת
 ,םימי םיתנש איכויטנאב בשיו , ותמזמ הרצבנו / םיסרפה לע המחלמל ויתואבצ

 איהה ריעב , וייח ימי לכ הב בשיו (5 'ד א'ר תנשב) האמור ךלה ןכ ירחאו |
 ונתנ ריעה ילודג לכו , ותמכח תא עומשל םיִרבְע לכמ םיבר םירימלת וילא ודהנ
 רחאכ הלא ירקֶחב תוקומעה ויתובשחמ , והארַמ תראפת רה . רק דובכ ול
 , םינעללעהה יבידנמ דחאכ וינפ רוא תלהצו ותבידנ חור , םרקה ימכה ישארמ

 , םירשב תוגונעת לכמו רשב ילכאמ לכמ ורזנהו , םיריזנה ינב ייחכ ותָיח יברד

 איב ומש יעדוי לכ יניעב בשחנ יכ דע רובה תאריו רוה וילע ּווש הלא לכ
 ומיריו והושידקיו והוצירעה םינומדקה םימעה לבו , תואלפנ השועלו שורק שיאו
 ותבָש ימי ךשָמ , םינש ששו םירשע לָחְנ הזה רובכב , םימשל רע 1איִש תא

 הנושאר םיבשויה םילודגה םירשה לכ םג ,ותיערו סונעילָאנ רסיקה , אמור ריעב
 ךאלמ אוה יכ וניטאיו , ותמכה רואל וכלה , םיבירנ תונבו תורשה לכו , תוכלמב
 ויתונש תירחאב . תונובת ךרד םעידוהלו הרות םעה 'תא תורוהל םורָמַמ חולש
 םויבָאטסייא תועורזב הנש ששו םישש ןב תמיו , םינמאנו םיער םיילח והופפא
 א'ג  סויריפארפ .תורלות תא רפס לע בתכ לורגה ורימלת סויריפָארפו , ודימלת
 א'ר--ג'צקתת  םישדחה םינוטלאפאה ירומל תא ץיפהל ץמאתה םג ,וייח ימי
 988--805 "5 רו לעו תולהקמב אשנ רשא ויתורברמ יפ לע ברעמה תוצראב

 םכרעיו ורומ ירפס תא דהא רתאל ףסא אוה , רואל איצוה רשא םיברה וירפס |
 , ןוי ושל יברדב םוניטאלפ רי רצוקמ יכ ספא , תחא תרבוחב םרבחיו םרדסיו
 ןכ לעו , םינינעה תרּוצ לע םא יכ התצילמ תוחראו ןושלה רַמִח לע ובל תש אל
 תנוכת דע אובלו ןיבהל םה םישק םיבר תומוקמבו , וירפס ינפ לע הָנְנע ןוכשת
 א'ר סוכילבמאי = ביחרה קימעה , סיקלאכ דילי סובילבמאי םכתה , ובל ינויער
 933 ג'צ | דאמ הברה רתי (סומויטערקניס) תצבקמה איפוסוליפה תא

 , איהה איפוסוליפה יִבָא היה אוה יכ טילחהל לכונ יכ רע , סוניטָאלפ םבחהמ
 ךלוהה תמאב םכחה יב םטפשמ ורזניו וטילחה םוריפארפו םוניטָאלפ הנהו
 לכ תֶרַטַמּו איפוסוליפה תילכת תא אצמי , יפר ץֶמֶשְמ הָּבַז ושפנו קרצ ילנעמב

 הֶזהַמ תוזחל םורממ חור וילע חנת רשא םהה רֶשא יִעְגְרּב תוריקחהו תומכתה
 תוננובתה :יפ לעו \((.אַז8ַַפ) תוימשגה תוטשפתה ידי לע לבש ןיָעַּב ירש
 תונוימדה תא ץָּבְקִיַו קוחרמ תועָר אשנ סובילבמַאי ךא . לא יור ירתסב הקומעה

 םירשו תוחורב הנומאה תאו , םדקה ץרא ינב םהב וקיפשי רשא תוישחומה
 תוריפסה דוס לאו אטָאלפ ירימלת תועד לא רחי םרבָחיו,םהה םימיב הצְרֶפ רשא
 הנומאה תא רסָי דחי םלָכמו , סָארָאגַאטיפ ידימלת יריב רשא (קי טסימנעלהַאְצ)
 ונרי לאל שי תורתסנו תואלפנ תולועפו המכח תומולעת יפ לע יב תשלחמה
 לֶא רוסל םתוא שובכל , הצרא םדירוהלו םורמב םורמה יבאלמ אבצ לע טולשל
 םורָמה יִלָא תא רָטָשְמּו הכרעמב ףרע אוה יכ .םֶוצְנ רשא לככ תושעלו ונתעמשמ

 רעטטאנ
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 תודוס תפלעמה איהה הרזומה תדהו , ברעמה תוצרא ימכתו םרקה ינב ימכח לב :
 ילעב ,היתואלפנ לכבו הב ונימאיו , םדאה ינב לכ לע םיעְוע הור הכסנ , םיזרו
 איפוסוליפ חור תַתַפָל וצמאתה , םהה תורודב םיפוסוליפה יריבא , איהה תדה
 םירואבה יפ לע היבצעו היליספ תא םמורל , םילילאב תללהתמה תרה ילשמב
 ילעב רסומ , םילבה רסומ היקיזחמל תתלו , םהילע ולפט רשא םייפוסוליפה
 ייה תויחלו לבתה ירמחמ לכמ רֶזְנְהְל , םוצב םשפנ תא תונעל . האטשה תרות
 םירשב , םיכאלמב הנומאה . ץראה לע םאבצ ימי לכ האלתו רעצ ייהו םיריזנ
 סויעלופאו , ךראטולפ םכחה ימיב חומצל הלחה רשא הלאכ תובר רועו תוחורו
 לע ַעיִרְּתַו שאר האשנ איהה הנומאה , דאמ הלובג תא ביחרה , רקשה איבנה
 ידומלו , םהה םייתדה םיפוסוליפה תב השדחה תדה ידי לע .תרק ימורמ יִפָנ
 םהל .םדי וצירה תואלפנ םיפָאשה בל ירסח לכו , רעש ורבעיו וצרָּפ תורוסה-
 םימעה לכל לושכמ רוצלו ףגנ ןבאל התיה איהה תדה ..םיבהאב םהילע וקפרתיו
 ,תולתפנ תובשחמ לכו םיִעְתַמ םינוימד לכ/תורז תונומא לכ תָרָה איה , םינומדקה

 תעד תישאר . - םִעָה "תלו ןומהה ינב .תובלב הישרש הָתַּבַה םויה דעו

 תינאטאלפ איפוסוליפ |, (סומזיטערקניס) איהה תצבקמה תַרַּב רשא איפוסוליפה
 השרחה רשא , לבתה תריב אירדנסכלא ריעב םירצמ ץראב התיה'
 ץרא תונב תותדה תופקשה , (םינעללעה) םינָויה יפוסוליפ תועַר רחי ופסָא הב
 םינוטלאפאה יכ , תרצנ תד ילעב תנומאו םידוהיה יפוסוליפ תובשחמ , םדקה<

 ןבאה תא וחינהו תחא הפְסאל ןהה תונושה תוערה לכ תא ופסא םישדחה |
 תינוטלאפא איפוסוליפ תטש תא דַיְמַה . איהה תצבקמה תדה הנבט לא השארה .
 סוינַאמַא םכחה שיאה םינומדקה םירפוסה תרבד יפל היה ,השדחה
 סאקאפ סוינאמא והולדניו םירצונ ויה ויתובא רשא , אירדנסכלא 2% סָאְקַאס
 243 'ג א'ד תא בזע תעדו המכח דומליו שיאל ותויהבו / םתר יכרב לע <
 , אטאלפ תומזמ תא ףסא אוה . תינויה איפוסוליפה לא רזְניו םתד תאו ויתובא-
 , םדקה יגב ימכח לכו סַעְלעטָאטסיִרַא תועד תא , סוראנַאטיפ תובשחמ תא
 ,לוענ ןג התיה םיבר םימי רשא איפוסוליפב השדח הָטש רואל איצוה דחי םלּמו
 יתלב ּהָרובּכ תא הל אלו לבתה ימכח לכ יניעט התוא וריתפהב / םותח ןיעמ
 תולגל םיוארו םינוכנ םתוא אצמיו םבלו םתוילכ ףרֶצ רשא םיטעמ הִיְלְע ינבל םא
 םימותס ויהי רובעבל רפס לע ותמכח ירבד תא בתכ אל ןכ לעו , ורוס תא םהל-
 א'ג | סוניטאלפ ריע דילי , לודגה ודימלת סוניטַאלפ ךא , םימיה לכ םימותחו
 ל א'ד--ה'פקתת לכל עידויו אוהה לוענ לג תא הלג , םירצמ ץראב סילָאּפָאקיל
 205-578 = אמָאלפ םג ןכ השע רשאכ) ורומ תמכה תא בל ימכח
 ,לודגה והרומ תמש ינפ תא הָנש ונוימד חור זוזעב יכ ספא , (ורומ סעטַארקָאסל-
 תרותו בוט חקְל הקל תופוצר םיִנָש רשע , השדחו תרתא הטשל הכפהנ יכ דע
 הנש הנומשו םישלש ןב ותויהב ןכ ירחאו , אוהה ליעוהל ורמלמ יפמ המכתה-
 תכלל ודתעתה רשא סונָאיררָאג רסיקה תואבצ לא הולנ (49 'ב א"ד תנשב)*

 הצרא
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 ימי [- ךלה ורושאבו וכרה זחאיו .םוינָאללָאפַאל ישקמ רימלת היה , (ויִטְהְלּ
 , רקש הרומו איבנ היה ודמלמו ורומ םוינָאללאפא םג יכ העל ונל תאזו , וייח
 זא ויה רשא רקשה יאיבנו םיגהַמַה ןומה לבב המרע תולובחת 'לעבו תומזט שיא
 םיִליִואָה תֶלְנָאָמּו , רדהו רובכ ולחְנ םיאתפה תַבּושְמִמ רשאו , םדקה ץראב
 ונימאה,םהירחא םיאבה תורודב םגו סונינוטנא תיב יכלמ ימיב .רֶשַעְו ןוה ורבָצ
 עבטה לובגמ תואצויה תולועפב , םיזרו תודוסב , םירתסנ םירומלב רלח ית
 שיאה אוה אלה , הזה רבדה לע ןמאנ רדָע . ןוימדה יעותעתו אוש ילבה לכבו
 (439 ב'צתת תנשב וא 126 ו'פתת א'ג תנשב דלונ) סּויעלופא םשב ערונה אלפנה
 תיאמורה הפשה תא אמור ריעב רמל הזה שיאה . ארורעמ ריעמ אקירפא ץרא ןב
 תא הנרוג רימעכ ףוסאיו תובר תוצראב עסנ םג , הירפוסו הימכח ירפס תאו
 תמכה תא םש .דָמַלְיַו הגאתרק ריעב .בשי ןכ ירחאו אוהה רודה ימכח לכ תומכח
 ירי לע ץראב רוטארעטילה רוא תא ץפיו , לודג םֶש ול שעיו (קיראטעהר) רַּבְרַה
 בקנה רפסה אוה , וירפס לכמ ללהמה רפסה . רואל איצוה רשא םיברה וירפס
 רוטארעטילה יכרד תישאר תא ןיעב ןיע הארנ וב רשא , יבהזה רומחי םשב
 תור לע תדסוימה הלפט הנומא , הצילמה תונוטתו החצ הפש : איהה תעב
 ,עַפֶא יִמְלַצְו והת תונוימד.לעו , םיתודמו אוש ילבה לע , רקש ירופס לע , ןוימרה
 הארמל רשא , אוהה שקע רודב תובָעְתְנָהְו תוערה תודמָה ןוטלש תא וב הוחנ םג
 ידומל יפ לע דָסָי הזה סויעלופא שיאהו . -- ןַתּוזְבַהְלּו ֶביעְתַהְל רפוסה ץמאתי ןיע
 תדגהבו םימסקו האובנב , םידשו תוחורב השרח הנומא , םישרחה םינוטלַאּפאה
 תולועפו הרהטו השודק ידי לעו עבמה תמכחב .םירתסנ תודוס ידי לע תוריתע
 לכו תודופה ידומל תא וצר םהירידאו םעה ילשומ . תורתסנו תובר תוכילהו תורז
 זועמב קיזחהל ., בל ירסחו חור ישנא , םיבר םישנא ורבמתה ןכ לעו , םב םצפח
 םּותס ןומהה יכ , דובכב םשפנ התִח םללגבו , םיטהל השעמו םיִזרהו תורופה
 יתב לכב . םסיבמ בהז יִה םהל ליזה םג רדהו דובכ םהל ןתנ , בלה לרְעְו ןיעה
 ןושל ילעב בל ימכח םירומ ויה , הנטקה איזאבו ןעהטא ריעב םג המו / רפסה
 םהל בר םדי יכ ּוחְּבִתִשִיַו תורוסה ידומלב וללהתה רשא .םיפוסוליפו םידומל
 םידומלה תא ּואָשְנִי , עבטה לובגמ תואצויה תורוצנו תואלפנ םהיפ לע תושעל
 . שמשה תחת תעדו המכח לכ לע םהה

 םיפעסה .יתש לע תחסופה .איפוסוליפה הרבגתה רשא תעב הנהו
 איד) תיִתָרַה איפוסוליפה הכֶלָה , םרָח ָאטָאלּפ ירומל תא ךַתַו (סומסיצעטפעקס)
 לע תוקחתהל התיה הכרה תישאר . לוח לא ליחמ (עיהפואליהפ עשיטַאמנָאד
 הנומאהל רי הנתנ סג , םלועהו םדאה ןיבו וניב רשא שחיה לעו ןוילע לַא תוכיִלָה
 איהה איפוסוליפה .. עבטה רדגמ םיאצויה םיבגשנ םינינעו םיאלפנ םירבדב
 ינינעב וחור תונוימדו ובבל ינויגה תאו ָאטַאלפ תועָד תא רסומ דוסיל החינה
 ואב וצבקנ רשא השרח תד .םימר ומכ התנָב ןהה הנָּפ ינבא לעו , תדהו הנומאה
 תומזמו , םַעְו םַע יקקוחמ לכ תובשחמ , תונושהו תוברה תותדה תּועַר לכ הב



 ורוסי תוערה תוחורהו םידָשה תואבצ לכ םג םורמב םורמה אבצ לכו , עבטה

 םהה םימיב וצרשי) ורפ ןכ- לעו . -- ושעי םתוא ווצי רשא לכו / םתעמשמ לא

 רקש יאיבנ , םינשָמו םיעתמ , תפומ ישנא תועבשה-ילעב \ , םיפשכמו םימסוק

 קלה הלאב אל . - ץראה לע םכרד ותיהשיו םהירחא וע םעה לכו , אוש יזוחו
 ,הישותהו תמאה ךררמ ּוטָנ אל , םיוגה ימבח לכב תוערפ עורפב םגייכ ! םידוהיה
 םֶה ּורָס אל , םהיעותעת תובעותו םהילבה תורירשב בבוש לבתה יִמַע לכ תכלבו
 תּורָמָא היתורמַאו , םלנרל רָנ המימתה םתרות יכ* / קרצ ילגעמו המכחה הראמ
 אירדנסכלאב ססונתה אלוגילַאק סויאק רסיקה ימיב דועו , םתביתנל רוא ,ָהּולָא

 ינורדגסכלאה הידידי  ינורדנסכלאה הירירי א םשב ערונה םיזרה םֶכָה ידוהי שיא
 תזה א'ג תנשב היה = איפוסוליפה תוטש לכ וינפל ולגניובבל בחורב רשא ,(אליהפ)
 רהבמ תא רַחָב יכ -- 'ה תיב תורצהב םַלְּתִשִיַו ףֶטק ןהיתוקנוי תישארמו , תינוָה
 ידומל תא םג המו , םינויה יפוסוליפ ילודנ  ירבדב 'רשא םירקיה םידומלה
 השמ תרות םע תרבחמב ןתוא רבחיו , תיאטשהו תינָאטַאלפה .איפוסוליפה

 יריחב ורוה רשא תורותה לכ יכ םימעה לכ יניעל  ךורעיו :חיכויו ,  לארשיו
 השמ תרותב ואצֶמי , םיבנשנו םיקומע םישקהו םיבר םיתפומ יפ לע םיפופוליפה
 לכ יריבאל ןעדונ אל רשא םיִיָהְלאָה םידומלה םג , זע רתיבו רוע תאש רתיב
 הרותה יפ לע םה םיערונ , רפסמ ןיא םיבר םימי לַָמִע ירחא םא יכ לבתה ימכח
 היטפשמו הרותה תוקח תא . העיגיו למע ילב םירבעה | ידלימ ןטק דליל םג איהה
 , םיפוסוליפה יִבָא אטאלפ ידומל יפ לע בטיה רַאְּב הזה םכחה ראּב , הירבר לכו
 תול לע וקחתיו ו'נהפסל תישילשה האמב ירפ ושע תואלפנה ויתופקשהו ויתועדו
 היה , בתכ רשא םיברה וירפסב וצפח לכו ועשי לכ , םהה םימיב םימכחה בבל

 ,השידקהלו הצירעהל , םידוהיה תרות ירבד טשק םימעה לכ יניעל תוארהל קר
 תויחהלו תורוע םיניע חוקפל לבתו ץרא יבחר לכב השדק תוהגנ תעפי תא ץיפהלו
 דילי םוינָאללָאפָא שיאה , -- הכותב תפחרמה םיהלאה חורב םדאה ינב חור
 דיל = סויגאללאפא תועדה לכ תא וינפחב 5 ףסא , תואלפנ השועל עדונה ָאנַאיט
 --ג"כשת א"ג אנא * תרּוסמ ןהילע והפסנ םינורחאה תורודב רשא) תּויְרָאנַאטיִפה
 37-96 157% * רוה יכ דע ןהינפ תא ּונָשַיַו םיזמרו :תוריח \ , םילשמ + תורז
 תטלש הנומא ןהמ תושעלו ןתוא קקְָל ץמאתיו , (םיתמאה יי הור תֶבמַל
 וחקל םאו ותעד תא ורוד ינב ולבק םא ןוכנ לא םיעדוי ונחנא ןיא ךא , ץראב
 םיבר תורודב ובתכנ , ויתולילעו וייח ימי תודלות יכ , םהל ןתנ רשא חקְלַה תא
 איפוסוליפהו םירצונה תד רשא תעב , םירצונה תריפסל תישילשה האמב ; וירחא
 , חרומה ץרא תוכילה לא םיאמורה יניע תא רבכ וטֶה השְדחה תינָאטָאלּפה
 רשא לודגה זוכבו םלוע .יִזָרו תודוסה ידומלב / עבטה - תוחכ .ירתסב הנומאהו
 קר . לודגכ ןטקכ םראה ינב לכ ןיב רבכ ּוצרֶּפ , תולודג תואלפנ תושעל םהב
 םכחה רשא) רקשה איבנו הגהמה , יפייטָאנָאבַאָה רדנסכלא יכ הנמאנ ערנ תאז
 ותולילע תימרתו ותמרע לע ץצולתהלו יתואלפנ השעמב לָתֶהְל הברֶה ןאיצול

 וימהלו
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 .תומוצע תואלתו תורצ םימעפ תובר ּולְבָק איהה הרותה יִרָמְלַמ ךא . תורשיה
 ./(רעָארוקיפע) ם םיסרוקיפאה ידומלב וקיזהֶה רשא םירוחהו םיטילשה ירי תרגתב
 -ויהיו םלגר ףכל חונמ ואצמ , סונינוטנא תיב ירסיקו סונאירדאה רסיקה ימיב קרז
 הל ונתיו היאטשה הרותה תא וצר םהה םירסיקה יכ ןעי , םינפ יאושנו םירקי
 םנמא ףאו . ָהּולְסְלסיו התוא וריקוה "םיפוסוליפה לכ םגו םדובכ ילכיהב םיכלהמ
 תחאב תאז לכב , סורוקיפא ידימלת לע תיאטשה הרותה ילעבל-תאש רתי יב
 םהיתובשתמכ אלו םהיכרדמ םיטונה לכב םנושל םעַז תֶא םחלָשב ולבסנו ורעבנ
 םיעשופ בישהל ליעוה אל וליעוהו , ןודָמ ּוריִעָה , הירק וחיפה הזבו , םתובשחמ
 םיפודגו תופרחב אלו , ץֶל רֶסּוִי המָח תרעגבו ףא פעוב אל יכ / הרשיה ךררה לא
 , לטכ םילזונה םיבוט םירבדב םא יכ ו ויתובשחמ ןוא שיאו וכרדי עשר בוזעי
 םנ ּורָס םימעפל יכ תאז םג :ףאו  ,ןֶתָו הבהא תופטונ םיתפשבו םיענ חֶקְלב
 דגב וריתסה , םיפוסוליפה דָּב , רעַש תרדא תחתו , םיקירצ ךרדמ סהה םירומה
 , הרמלמ םישנא תוצמו הימר הונעו קרצ הסכמב ּוסכ םהיללעמ תורעו , םירגב
 סָארֶאַאטיפ תטשב םג םימלש ןכו םיבר וקיזחה ,ןחה תויפוסוליפ תומש יתש תלוז
 וציריו םינושארה םיפוסוליפה תוטש לכמ םהיפכ ורענ םיברו , וטסירַאו אטָאלּפ
 םהל וררב וא , (עשיטפעקס) םיפעסה יתש לע תחספה איפוסוליפה לא: םחירי
 . תחת םדא תולועפל קר םיצוחנה םידומלה תא םיפוסוליפה תועדו םירומלה לכמ
 : םירשיהו םיבוטח םינינעה תא ורחב תוטשה לכמו ., לבתה  תוכילהלו שמשה
 םכחה . (סומזיטערקניס וא סומזיציטקעלקע) השדח הַטָש םהילע ונביו םהיניעב
 יתש לע תתספה איפוסוליפה תטש תא ביחרַה קימעָה סוקיריפמע סוטסקעס
 לכב תּומָש הָמָש תאזה הטשה , םהה םימיה ימכח ןיב םיכלהמ הל ןתיו םיפעפה
 תויּתַמַאָהְו תופורצה תועָרה ּוטְשַּפְתַה םרטבו , םלועמ רשא תויפוסוליפה תוטש
 , איפוסוליפה תוברח תא תואלמל תוצראה יִמע ןיב , לארשיו השמ תרותב רשא
 םירקיה םירומלה תא ּוביִכְרַַו םיחורמו אוש יזוח) :ןוימדה חכ יזע םישנא::ומק
 תורוסו םיור םהילא וחפסיו ןוימרה יִבָע ישְלַפמ לע לבתה ימכח ישארל רשא
 רחי םלָכמו , אוש ילבהו תובזוכ תועד ןומה -םחילע ולפט -םג לפרעב םיפלעמה
 רקש ירומ . -- תררופו הבבוש , השדח הרות  תחא הרות םלכש הבעַמב וקצי
 תותדה לכ תצְבְק השדחה םתרותו , ץראב 'דאמ ורבג , םהה לבה 'ידמָלמּו
 תבלממ לכב הצרֶפ בזוכה ןוימדה ירלי םיזרהו תודוסה לכו םילילאב תוללהתמה
 םמע ינב תד תא סהילעמ ךילשהל הואת וואתה רשא םיאמורה יכ' , םיאמורה
 ' םיקיעמה איפוסוליפה ידומל  תורסומ תא קתנל םג ,  ןקזמ הלבְנ הלבָא רשא
 וכלה תומוצע םיניעבו , איהה השדחה הרותה תא םשפנ תואב ולבק , םהיתחת
 םשפנ תא רורצתו םהורל םַה / םבבלל החונמ ןתת איה יכ םתוקתב , היתוביתנב
 .יכ ורמאתה איהה הרותה ישפות , ןמזה *יח שמש אמ ירחא חצנה ייח רורצב
 תורתסנ ןומהו םלוע יזר תומולעת ,עבטה תוחכ -ירתס  םהל לג היפ לע
 !תוכלכמ לכ תא םהידי תחת רדיבעי םתרות יערוי לכ יכ וטלחיו , תישארבמש

 עבטה
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 םימיב .ּורָשָאְו םדאה תּוחַלְצַה לכו המכחה תועידי לכ וילא ואב וצקָנרשא
 ויערו ויבהואלו סונאיארט רסיקהל םיבתכט ְךַרָע , ותרובעמ שפני תָבְש רשא
 םימיענו םיפיא תונויערב םיִצְּבְשַמּו הרורבו החצ הפשב םיכורע םהו , םידבכנה
 תא .תופיל ולָמַע ךא , אוהה רודה ינב תעדו .םעט בוט לע םהירע וגתי רשא
 וחור תוגה לכ לע .תולעהלו , ןמא ירי השעמ םיִואָנ םיִביִנְּב - ובבל ינוינה
 ללּוחְל רפוסה לע דאמ רבכ היה אוהה רורב יכ דיעי , ןושלה לעב ייְרַע יִרָע
 רֶאּפ הטעַמ לכ ילב וילע תפחרמ תמאה חור קר רשא ראפמ רָפס רילוהלו
 ירש.תפסא תיבב ארק רשא ינשה ורפס םג ריעי ןכו , היתומזמ תומרעו הצילמה
 םש םג יכ , םונאיַארט ךסיקה לע הלהת ירבד לָּבְלַב רשאו (טַאנעס) הצעומה
 תונויערו , הצילמה ינדא לע תרסוימ החצ הפָש בִיִנ , םימורע ןושל דימת רחב
 רשא הרשיה ךררה ןמ ארוקה חור תא ודיני רשא ןוימדה .חור יפנכ לע םיפפועמ
 האמב ראמ .בר רפסמב ורבח הלאכ הלֶהת ירפס . -- םש ותוא ךילוהל ותמנמ
 דחא יפמ םידעומהו םיגחה ימיב םיארקנ ויה םהה םירפסה . ו"גהפסל תישילשה
 בשויה .םילודגה וירשמ דחא וא רפיק ינפ חב (ןערָאטעהר) ןושלה ילעב
 ּותְפְס , בושחל בלהו רבָדל הפה לוכי רשא הפונח ירבד לכ , תוכלמב הנושא
 הבת רשא הלאכ .םירפס ינש . רסיקה דוה לע .(קגְפַקָצ1ַַַעַפז) םהה םיִלְלַהְמָה
 רסיקה לַעו סונַאימיסקַאמ רפיקה לע הילאג . דילי .סוניטרעמַאמ סויריולק
 סוניטנָאטסָאק לע ןשלבה סוינעמייא ירי השעמ הזכ רפס םג , סונָאיטעְלְקָאיח
 תא תומְרְּג םילשומה .תולהת .רברב והער לע שיא רבגתהל ּורְחְתֶה , סורָאלח
 (ןעָארעה) םיִלֶא ינב םירובגה יכרד לאו םיהלאה יכרר לא םהיללעמו םהיכרח
 . םלועמ םשה ישנא

 רפסמל תונושארה םינש תואמ יתשב ., הנומאהו איפוסוליפה % 208. |
 (09008) ןאנעצ ףוסוליפהו ( :01ז08) םורוקיפא ףוסוליפה ירומל ּולָשְמ,םירצונתו
 ןומה םג םירוענה ינַב .. לבתה .תרבג .אמור תכלממ יבשוי .םראה ינב חור לע
 יכ .טילחַה רשא סורוקיפא הקלב ורחב , הָמָז יפרורו תעדה ילק םעה ינבמ בה
 בלב תותשל , ומחל תא החמשב .לוכאל קר איה ותילכתו רלחב םדאה תדועת
 , םינונעתה קיח לע קפרתהלו בהָא רשא השאה םע .םייח תוארל , וניי תא בוט
 הָבְצִה רשא הרטמה תא איטהיו ושפנ אטוח אוה , תאז השעי אל רשא שיאהו
 וז אל רשא םתובלב םירשיה םישנאה ךא ..-- שמשה תחת השא דולי לבל
 םהיניעב הער םעה ינב .תַבּושמ רשא , לבתה ילבהו בוכה ןוימדה יעותעת ירחא
 עב ורגה . , םחור תרמ ₪ תא םהילגרב םיפמורה םעה ילשומ תוכ ילהז
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 לכ תא וא וסְּכ רשא םינוריזה םימה לובמ ךומב הנהו -- ּמֶּמ רע ללגה ד
 תועְרהו תובוטה תודָמה הב ּוטלָמְתֶה רשא הָבָּתַה תיִאָמְשַה הרות התיה , ץראז

 תורשיה ]ו



 . תרשע וא העשת ונריב ואצְמי דועו , תופילח םירישו םיזורח םג תוזרפ תוצילמ
 םיושע םהו , הזה רפוסה םש לע וארקנ רשא (ןעידָאגַארט) בצע ינויזח ירפס
 תלענה םכחה , סעריפירייאו סעלקַאּפַאס םינומדקה םימכחה ירפס תומד םלצב
 . םיבגשנה וידומלב וירחא םיאבה תורודל םג ורוד ינבל תולודג תובוט השע הזח
 יכ תומָדְל ּולֶאּונ םהירפוסו םהימכח לכו וינפל ויה רשא םינומדקה םימעה יכ
 ינבל קר ,ליצאי ורָשָיו ותקדַצ השעמ לכו , ותדלומ ץראב קר חרזא ונניא םדאה
 תיכוהו הזה בָזַּה ןוימדה לע םמורתה רשא ןושארה היה הזה םכחהו ,ותֶדְו ומע
 ,לבתה בחור אולמ לכב אוה ןנער חרזא :שיאו שיא לכ יכ םימעה לכ יניעל קרצב
 תונוש םהיתד יכ ףא םדאה ינב לכל ותקרַצ השעמ תא שידקהל הָבּוחַה וילעו
 ןוימד לעבו לכש ריבכו בבל םַכָח היה אוה . דאמ תוקוחר םהיתוצראו , ותרמ
 : הישותהו המכחה תוכילה תויפוצ ויניעו תערו עדמ לכב ול בר וידי ,רשיו וע
 שקע רודב בוטהו תמאה ריב חכ יצמאמ לכב קיזחהל לָיִא ןיא רבג היה ךא
 יכרד לע הנטשל דמועה ימויה ןויסנה לע רבגתהלו , ודחי גס לָּכ רשא ורודכ
 (פודנוקעס) ןקזה סוינילפ ,כ רפופה . -- דמעמ ילב הָדְגְו הָעָ וחור יכ , קרצה
 א'ג ןקזה סוינילפ ליכשמ ,זועב םכח רבג היה , הנוילעה  אילטיאב ָאמָאק רילי
 ט"לתת--ג"פשת | בר השעו לע ּויפָּב תונובתבו ובבל בחלבו תילכת לכל רקוחו
 55-75 ימכח ירקח לָכ ףסָא םילענה וירפסב . רּודְו רוד לכ ימכחל בוט
 . וילע הבוטה המכחה דיכ תופסונ .םהילע םשיו  עבטה  תודלותב | םדקה
 םג ליחה .ישנא תוכולהת לע תוטטושמ ויניעו יניִרְמ רשו םיִלָיַח רש היה:יכ ףאו
 ירהא רּותָלְו שורדלו רוקחל דעָומ ול חַקָל תאז לבב , הנירמה יִקֶח תוכולהת לע
 רה שא תב וצק אב רשא דע םיבר םירפס-בותכלו תעדו הניב תמכח רב לכ
 [- לע לודג רפס הכרב וירחא חינה :אּוה . רבכ ונרפס רשאכ ףוזע5 הפרש
 נעססיוורוטַאנ רעד עירָאפָאלקיצנע) ויתועידיו עבטה יִרּומְל תַפְסָא וא עבטה
 קי סָא) םימשה יבכוכ יִרָטָשִמ לע םיבר םינינע םג ואובי ובו ,(ןעטפַאש

 6 טפָאש נעססיווטסנוק) השעמה תשרח תודלותו (עיפַארגָאענ) ץראה ירקחמ לע
 נשמ רתוי סרפסמו ; םינושו םיבר םירפסמ בקו ףסַא ןהה" תומרה תועידיה לכז
 םנמא םאו . םינושארה תורודב םיללֶהמ םירפוסו םימכח םּורְּבִח רשא , םיפלא
 םג , הנמאנה :תֶקקּבַהְו תמאה ינרא לע וירבד תא דָסָו .אל םיבר תומוקמב יכ
 םיִלָמ ריִּבַכִתְו ףוע ּהיִּבְנּה םעפ יכ / תחא הלסמב םורשימל תכלוה הנניא ותפש
 םעפו , הרתס ךַשח תָשָהְו הצילמה יפנכ לע אשנתתו םמורתת םעפ , ליעוידאלל
 ורפסב בוט בר ןּפצ תאז לכב ,הב ןיא שָנְר חור לכו הגרדמח רתסב תרָר ליפשת
 םלועה תמכחו עבטה ילגר ישרש לע טיקחתִמה םדאה ינב לכל דבכנהו לודנה
 וריעצה סוינילפ םשב עדונה (ןבל ול חקל רשא) ותוחא ןב .-- תומרה תועידיה רתיו
 ריעצה = סוינילפ  בּוהָא רידיו סונאיליטקניווק ללהמה .םכחהל בישקמ דימלת היה
 - ו דהא תויהל לע1מיִקֶה  ותוא ותבהאמ רשא סונָאיַארְט רסיקהל
 ו רקי שיאל עדונ .אוהו,ןעיניטיב ץרא ביִצָנּו הצעומה תיב יִרָשמ

 רשא
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 היה אוה , םיאנומשתה יב יכלממ .רצנו םילודגה םינהכה עוגמ רטח סופעּוָאי
 םירפוס תמְכחל ויתותע שְיְדְקַה אָמּור ריעב וררוגתה ימי לכו ריהמ רפופו בבל םכה /
 םתרותו םתה תוכילה ,ומע ינב םירוהיה תודלות הצרמנו החצ ןָוָי תפשב בותכיו =
 ריב םשרקט תיב תוסירה רע םראוצ לע ולע וגרתשה רשא תו ה וו םיתעה לכו /
 םידוהיה ומחלְנ רשא תוארונהו תולודגה תוטחלמה לע בתכ םירפס העבש . סוטיט = |
 .יםיִדּוהְיַה תומָהְלִמי םשב םיבוקנ םהו ,תיבה ןברח דע סוטיטו סוניספסא םע |
 חיכויו ןויפא דָנָנ פירפפ ינשו + םיִדוהְיַה תוינמדק לע ..בתכ םיִרְפְס םירשע \

 לע םינויה ּולּפְט עלב יִָרְבִדְו רקש ךא יכ תמא ירמָא = תערו-תוצעומב .םהב
 , הזה לודגה רפוסה בתכ םיבר םירפס-דועו . םתמרקו םתרות תורא םידוהיה , |
 -- ספרג מַה ףטשו ץראה ןמ ורבא םה ךא |

 יףסכה תעבי אמור ירסיק ימיב שה רשא םידבכנה םירפופהמ 8.987.
 א'ג הקענעפ םג (ָָתַפְַג) הקענעס סיָאננָא םמורמה רפוסה דובכ אשנְו םורי |
 65 ח"כתת ,  ריעצהסוינילפו רוכבה (ְָוַָפ) סוינילפ .ראפמה רפוסה דובב |
 ול ביצה , ררפפ ץראב :הבוררוק היעב עדונה (רָאטעהר) ןשלבה .ןב הקענעס |
 וירפס יפ לעו , וילע ורבע-רשא םיתעהו - וייח ימי תורלות ידי לע:דובכ תבצמ +

 םוידיולק רסיקה ימיב . םימע םיבר רואל ., רואל איצוה רשא .םירקיהו םיברה
 הניפירגא ךא ;םימיה לכ םש תבשל אקיסרַאק יִא לא אמור ריעמ הזה םכחה שרגנ

 רשא הנב ָארענל םיכלמ רסומו :המכח .הרומל והמישתו ּוהָוְנ לא ותוא הבושה <
 םיברה םירפסה לכמ . רבכ ונרפס רשאכ הכולמה אסכ לע ותבשב ןכ ורחא .וחְצְר |
 ; הלאה םירפסה םא יתלב .ונריב וראשנ אל ,הזה לודגה .רפוסה בתכ רשא \||

 --ב'כתת) תנשמ בתכ רשא םיבהכמ העבראו םירשעו האמ לכלכמה רקי רפס (1.
 לע תומכְתמ  תוננובתהו רש תוָחְרַא ., לכשה רַסּומ םיאלמ םהו , (62--65 ה"כ
 לע םהילשמ םיאשונה םידבכנ םירְפפ .(9 ,םינוש םיגינעו םיבר םישנא .תונוכת ! |
 םידיגנ ירבדו (ןעטטיז) תובוט תודמ , (לארָאמ) רסומו (עיפָאזָאליפ) המכח ירבד |
 , יהקרצה השעמ לע* ,יסעכה לעי , ירסחה לעי ומכ , םימרו םילודג םינינע לע | |
 ,ייםדאה ייח רַצק לעי , (עהורנעלעעז) ישפנה תָיַמּוד לעי ,יםיהלאה תחגשה לעפ | 1

 דחאה ,(ןעטפירשְטסָארט) םימוחנת יבתכמ השלש (8 .הלאכ םיבגשנ םינינע דועו / |

 םויטומערק תב (11ג7618) היצרַאמ לא .ינשה ., ותרוה (16]ץַוַפ) היפלעה לא
 םויבילָאפ לא ישילשהו ,.(רעקירָאטסיה)- םלוע  תומי .ריכזמל עדונה םודראק | ו
 ובהא רשאו תורחל תודבעמ ותוא איצוה סוידיולק רסיקה רשא (01/9108) < /
 ,(ןעטפאשנעפסיוורוטַאנ) עבטה תודלות לע בל יקח (4 .ויניעב רסחו ןח אשונ יהיו /
 ימיב עבטה ירקוח לכו , תואשנו תומר תועידי םירצואו בוט לכ םיאלמ םירפס םהָו /
 םג , עבטה .תודלותב םהיתועידי .תא .םהמ ובאש (רעטלַאלעטטימ) םיניבה ||
 רשא ונדיב אצמנ דחא רפס דדועו (5 . תורשי תודמו לכשה רפומב םה םיפלעמ |

 ירדח םידרויה םיצרמנ םירברב םילותה רפס אוהו , וילע ארקנ הזה םכחה םש | |
 ףאובי ובו , (גנוסיברי קרעפ) (/00801017ם40818) * : תיאמור תפשב ומשו , ןטב | ,
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 ",אוהה דבכנה םכחה ירומל תא טפשמב לכלכמה ורפסו ,הנטקה איזא ידלימ ינוי
 'סעטקיפעבו .םימוצעו םיבר ויארוק רפסמו ,םָיאמורה ימכח יניעב רמהנו םיענ היה
 " אוה םג יכ ,תיִאָמְשַה איפוסוליפה רצואב ןּופָצ בוט בר המ , ןַאיררא םג חיכוה
 '' ,הניב םיעות דַמלְלּו ביטיהל ליכשהל בֶרַָיַו וייח ימי לכ קדצ ילגעמב היפ לע ךלה
 "לבתה תוכילהב םג חַלָצִי יִּתְמַאָה ףוסוליפה יכ םדאה ינב לכל רושימב היכוה ףא
 "הָנָפ רשא לכבו ,יִניִרִמ שיאו ללֶהמ אָבְצ רש םג היה אוה יכ ;: ץראה ךררו
 \.יסיסכט תודא לע בתכ רשא הזה .ראפמה רפוסה ירפס . רמח ירפ שעיו חילצה
 " תשעמ סיזאבָאנַא עדונה רפסה תומדבו םלצב השע רשא ורפס םג המו / המחלמ
 "ורע ןיִחְו לודגה רדנסכלא תורובג-רבד וב רפסי רשא , ןֶאפָאנעסק םכחה ידי
 " םירקיה  םירפסהמ םה , םיִזאבָאנא םשב ןכ םג ארקנו , תולודגה ויתומחלמו
 " םירפוסה ירהא ךולה ליאוה וירפס לכב , אוהה רודב רואל ואצי רשא םידבכנהו
 . ּולְלְמ רורב םתפש תעדו , תמאה ינדא לע םירסוימ םהירבד רשא םינמאנה
 " , -- הזב רכזנה םיִּזַאּבאְנַא ורפס תא םילשי ,ודוהץרא תוכילה לע רבח רשא ורפסב
 ' טיאמורה תודלות בתכ רשא ריהמה רפוסה אוה , אירדנסכלא ריע ירלימ ןאיִּפַא (ג
 ' ןואג תראפת תא םימעה לכל תוארהל ץמאתה אוה . םירפס העבראו םירשעב
 "םיאלמ וירפסו , תומוצעהו תוברה היתונידמב םילודגה הישעמ לכו הזּוזע ,אמור
 ""אוה , םויסָאק ָאיִד (ד . -- םדקח ימי ימכה ובתכ רשא םירפסה רחאכ תעד חוד
 "םימיה דע אמור ריע רָסוָה םוימ םיאמורה ימי ירבד  בתכ רשא לודגה רפוסה
 ''םימיה ירבד . (ו"גהפסל 299 ט"פקתת א'ג תנשב) אמורב ץעוי תויהל לע םקֶה רשא
 " אל םהיתובקעו ץראה ןמ ומח ופס םהמ םיששו השלש , םירפס םינמשב בתכ םּהה
 זַהֶא םהה םירפסב ,םיבר םירבד ורסהו ,ונדיב רשא הטילפה תיראשמ .םגו ,ועדונ
 אלל םירבד םיריתעמו םילמ םיריבכמה םיתפש ישנאו ןושלח ילעב ךרד רפוסה
 '\ יניעב דאמ םה םירקי  תאז לכב , רשויה רּוכְּב םיקקזמ םניא וינויערו , תלעות
 . ויתופקשהו .ובבל ירקח ללגב = , ותעדו ותמכח ללגב םיתעל הניב יעדוי לכ
 " אוה יכ , והומכ יִניִרְמ שיאו ןובנו םכח שיא 'דיכ הכולמה .תוכילהב תוקומעה
 - תודלותבו המחלמ יסיסכטבוםינָידְמַה םיטפשמהו םיקחה תוכילהב בבל םֶבָח היה
 : קרַאמ רסיקה ימיב םיאמורה תודלות תא בתכ ןעירָארעה רפוסה (ה , = םימיה
 יכ , סויסאק ָאיד ירפסמ אוה לפונ ורפסו , ןאידרָאג רסיקה ימי רע  לעריוא
 ! םניא וירבד םג , וברקב ןיא םייח חור לכו הברה הל רֶקָי תַפָש וילע לָּפַמ אוה
 . אמור ירסיק תודלות בתכ סומיזֶאצ רפוסה (ו , -- דימת תמאה ינדא לע םידסוימ
 ' םויזָארעהט רסיקה רודב היה אוה . 410 ע"ק א"ד תנש דע סוטסוגיוא ריקה ימימ
 " רואל ואצו רשא  םיליעומהו  םיבוטה םירפסה ןיב בשחתהל לכוי ורפסו , ינשה

 ץרא דילי (רֶאטעהר) םידומל ןושללעב ושלא רפוסה (+ ,-- םימודק תורודב

 .םהו ,ונָּב סורעפו לעריוא קרַאמ ריקה דובב םַשְל םירפס הנמש -בתכ ןודקומ
 םירפסה ןיב ובשחי םה םגו ,םדק ימימ תומחלמ ירופסו םירצק םירופס תופסא
 םויווַאלפ םשב הנוכמה םילשורי שיא והיתתמ ןב ףסוי (ח ,-- םיליעומהו םיבוטה

 םופעזאי



 תונורסהה תא תּוּפָיְל םעיני היה אוש ךאו ,תרקבה חורו טפשמה חור רס ,רורדה
 םיפקשנ הלאה םייִרְע יִרע רעב יכ ,רֶפֶש יִרמָאְו החצ הצילמב ,ןושל תקלחב םהה
 םיִלְלֶהמ רתויה םהירפוסו ןוי ימכח ןיב . ןוקתל ולכוי אל רשא םהה תונורפתה
 אינָארָאה דילי ךרַאטּולפ (א : הלאה םש ישנא ויה םהה תורודב םודבכנ רתויהו
 רסיקה ימיב ןוי ץרא ביצנו םונאיארט רסיקה ימיב ינידמ שיא ,ןעיטאַאב ץראב
 הברה ארק,דאמ ץורח ףוסוליפו ריהמ רפוס היה אוה ,.ודימלתו ורירי םונאירדא

 רסומ ירפסל (א :םישאר ינשל ויהו ורפי וירפס,תעדו תוצעומב הברה םירפס בתבו
 ויתובשחמו ָאטַאלפ תרוה תא שרפיו ררבי םהב , (עשילַארָאמ ,עשיטע) לָכָשַה
 תועדו תיאטשה איפוסוליפה ילעב תועד דגנ המחלמו בֶרְק ךורעי ,תומרה

 םדאה תוכילהב ךרע יִרְקָי םירבד לע ולָשָמ אָשָי םג , (רָארוקיפע) םיסרוקיפאה
 תודלות רפסי םהב , (ןעיפאַרגָאיב) םַש ישנא תודלות ירפסלו (ב ,שמשה תחת
 דאמ ריקוה אוה . םישרח ימכחו בל ימכח ,םיליכשמ םירובג ,םינזורו ץרא יבלמ

 ל / הנשיה אמור ץרא יטפשמל רוהו דובכ ןתנ םג , הקיתעה ןוי ץרא תראפת תא
 | הצילמב םהידיסהו םהימכח תולעפמו םיאמורהו םינויה ירובג תרובג תא גו
 אמור ילודג ורוד ינב יניעב םג ןח אצמ אוה . (שירָאטעהר) םידומל ןושלבו החצ]

 ינדא לע םירסוימה ופב .םיאלְסמהו םירקיה ירבדב ןוצר םהאמ קפיו , היליצא]
 םישנאה (רעטקַארַאק) תונוכת לע תוקחתהל ובלו ויניע םש אוה . קדצהו המכחה
 ימי תודלות לע ןנובתה רשאמ רתוי םחור ָךְלַה לעו םהיתודלות תא רפי רשא
 החיש ,דחא רוּבְר , ןטק רופְס תובר םימעפ דיעי וירבד יפל . םהיללעמו םהייח |

 תולודגה ויתומחלמ ודיעי רשאמ הברה רתי םדאה תנוכת לע , רחא קוחשו הל
 םג וירפס תא אלֶמ ןכ לעו -- ותשקבו וברחב דָבְל רשא תובר תוצראו השע |

 דועו , םראה ינב חור תונוכתו תונטק תורוק , תואנ תוחיש , םינטק םירופסב
 תססונ אל תאז לכב , ראמ םיבר םירפס ארק אוה יכ םנמא ףאו . הלאב תב
 -- םיבוטו םינמאנ םירוקמב דימת רוחבל ליכשה אלו הנמאנה תֶרְכּבַה חור וב
 וירחא ריאשה רשא םַש ישנא תודלות ירפס וניניעב םה םירקי תאז לכב ךא
 םהב ףסא אוה יכ ןעי , םיקיתעה םימיה ירבד תועידיב םיניעל ונל םהו , הֶכְרַב
 דוע ועדונ אל םהיתובקעו םֶפְרִג ןמזה לַחַנ רשא הברה םירפסמ םיבר םירְבְ
 המכחב לע םקה רבגה אוה ,יִאְטְשַה ףוסוליפה (801806א) טעטקיפע (ג . -- לבב
 ץרפנ אל הזכ ןוּזָהְו ,אוהה תוכופהת רודב דאמ רקָי היה רשא םיבוט םיללעמב /
 תנשב דלונ ,תיִּב דילי רבע היה אוה . תוערה תורמה ןוטלש ימי םהה םימיב
 ושפנ תקרַצ יפ לעו / תורָחל תורבעמ אצי ָארענ רסיקה ימיבָי ,ו"נהפסל םישמחה

 ַחַּפ ןהב שי תובוטה תוחמהו תיִתְמָאָה המכחה יכ לכ יניעל חיכוה ובבל תרשיז
 וידומל תא . םיתרפאו םיריגנ ןיב ובישוהלו ובצמ לפשמ םג םדאה תא םמורל
 ןכ ירחא םג , אמור ריעב ותויהב םיטעמה וירימלתו וידידיל דמָל רשא םירקיח
 ףסא , וימי תוחפמ הב תולבל .םרחָה רשא ןֶאירעפע ץראב סילָאפָאְקינ ריעב
 שיא (100 ס'תת א'ג תנשב דלונ) ודימלת ןָאיררָא םכהה שיאה רחַא דַחֶאְל טקלו

 ינוי

, 

 ד הירירמשאא
/ 
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 .ירפסמ קיתַעָה , םיליעומהו םירקיה וירופס תיברמ . םהיתולילע לכו םהייח יכררו
 .. -- תמא ישנא יפמ עמש םתצקמו , םירסיקה יזננ תיבב םירוצאה םימיה ירבד
 .םלָבמ ךא , בתכ רשא םיבוטה וירפס יפ לע לודנ םש ול הנק פוניטסיר םכחה
 :םּונָארְט ידי השעמ רבכנה רפסה ירברמ ףכָאמ רחא רפסקר ונדיב ראשנ אל
 -באש רשא ,סוטסוגיוא רפיקה ימיב דאמ ריהמ רפוסו םכח ,הילאג רילי סויעפמַאּפ
 .ןכותב םיבשויה םימעה יטפשמו איזא ץראו ןוי ץרא תודלות תא םינמאנ םיניעממ
 םירבדב לכלכמה רמחנהו בוהאה ורפסב הכרב וירחא ריאשה סויפָארטייא רפוסה
 יונל םתויה םוימ םהילע ורבע רשא םיתעה לכו םיאמורה ימי ירבד תא םירצק
 שיאה היה ,תיאמור תפשב םיאמורה תורלות ירפוס םתוח . -- ורוד ימי דע
 רפוסה רודב יח רשא (ו'גהפפל 410 ע"ק א"ד ךרעב) סוניללעצרַאמ סונַאימָא םכחה
 םג םירשי םירדפב םינורחאה אמור ירסיק תודלות יִּבְר תא ףוסאיו סויפארטייא
 תוחכות אלמ והיפ , תמא שרודו ליכשמ שיאכ תרקבה חור תא םהילע ריבעה
 ןח חור תפחרמ ותרבחמ ינפ לעו תבל ורְָנינ םכרד וועְה רשא ורוד ינב לע רסומ
 והדעל ונל תאזו ,הב ּואָרַי אל םיחורמו אוש ילבה תובקָעו , קדצו תמא תבהאו
 השעמו םילבה רסומ הל האלמה הָבְוְבַה תד , זמעינב תדב לאגתה אל רבחמה יכ
 ויתוצילמו םעשה יִרָס ויתפש יבינ , תורבכב תגהְנתמה ונושל יכ ספא . םיעותעת
 םתפש תוכילהב ורוד ינב םעט בוט ןדבָא לע םהידָע ונתי הברה גהל תולבסמה
 | . -- םירפוס תמכחו רוטצרעטילה תעיריבו

 ךשמב האשנתה תאוה הרבכנה העיריה . םיטפשמהו םיקחה תעידי 5.
 ;הבחר הברה רתיו ,ּהַצק םּורָמ דע לַעַּתַו אמור ירסיקל תונושארה םינש תואמ יתש
 האמ ךשמ סורעפעס רדנסכלא רסיקה רע סונאירראה רסיקה ימיב הבסנו רוע
 , םיניבָאסה ידלימ םישנא השלש ובשֶהְי תאזה המכחב םימכחה ישארמ ..הנש
 המהמ דוע רתויו , סויַאגו ,סוינָאפמַאּפ סויטסקעס , סונָאילוי סויפלאס : םה אלה
 , ץראה לכב הלהתל םיערונה (סמּוירָאטָארפ םעד ןעטקעפַארפ) םיטפושה ישאר
 ןָאיציִמָאד ,(סורפעס םוימיטפעס רסיקה ימיב) סּונָאיִניִפַאּפ סו ילי מ ע : םתומשו
 סהה םימכחה . (סורעפעס רדנסכלא רפיקה ימיב) סוליופ סוילויו סונַאיפלַא
 ידי השעמ םיקיתעה םיטפשמהו םיקְחה ירפס לע םתמכח ינדא תא ועיבטָה
 תלדסומ לע תאזה העידיה תא ורסי בור יפ לע ךא,םינושארה תורודב ןידו תדיעדוי
 |, -- טפשמ חראב םג המו םייחה תוחרא לכב לודגה הרומה אוה ןויסנה יכ/]ויסנה
 התוא ּורָי יכ דע תיִאָטְשַה איפוסוליפה תא ראמ ובהא םהה םילודגה םימכחה
 :םינורחאה תורודב םיזנכשאה ןכ ושע רשאכ םיטפשמהו םיקחה תעידיב הָנָּפ באל
 ,.-- תאזה הדבכנה העידיב השארה ןבאל התוא םֶמּושָּב תילענעהה איפוסוליפהל

 ימיב ובתכ םינויה ינבמ םיבר םירפוסו םימכח םינויה ירפוס תמכח 6,
 ,עריו ריבי בל םושב םב ארוקה לכו , םיאמורהל םימיה ירבד ירפס אמור ירסיק
 !תואשמו םילבהב הנומאהו תוצירעה ןוטלש תע , איהה תעה תנוכת תא לקנב
 חור הקבנ םנומה לכמו ,הפונח חורו תודבע חור הָבשנ םהירפס לכ ינפ לע , אוש

 רורדה
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 סויניפאּפ . = .הבנשנה ותריש תַפועָּת תא גישה | אלו ,והומכ םיננר ףנכ ו
 יללעמ לע םירובג ירש ינש רשיו , רישה תכאלמב ונממ רתוי חילצה סויט
 ויָריש.לכבו , םינושו םיבר םיריש דוע םג , סופידע ינב לעו ערונת רובגה ללי
 םיכלהס ול ןתנ סוְנָאיציִמָאד רסיקה , החלצ התיה וכררו ןוי יררושמ תוכקעב א
 ץֶמֶש ריכזַה אל ויריש לכבו , ונושלב :הזה ררושמה - קילחה יכ , ורצ :

 רסחבו םורעב ררושמה בש .,אוהה רסיקה תומב , ותוצירעו ויתובעות,לכמ רבי
 5 | , םש .תמיו ותרלומ ריעל

 םישנא םהל ושע םיראבמהו םיקד וקרמה תדע ךותב . םיראבמו םיקרקרמ 8. | =
 סּויניגה סוילוי . םדקה ימי ימכח ירפס לע שדח רוא םריאהב םלוע םש םידחא
 םימעה יִלָשָמ ועדויו וררבתי םהיפ לע רשא םינומדק םילשמ ןומה וירפסב ףַסָא

 תורורב הגוכתה .תמכה בצמ .ערנו ליבשנ םרי לע רשאא םהיבכוכו םימשה
 יא םכחה שיאה ססונתה , םינינוטנא םשב םינוכמה םירסיקה ימיב . -- םָימל
 םימיה יהב תַעְיִדָי , ןושל.ורקחמ , הניב ירמָא רקיה ורפסב ףַסַא רשא סוילעו
 תובר תואצות רבצ םג , םינומדקה םימבחה ירפס רחבממ םירבכנ סינינע דוע
 םוינָאנ םכחה . -- ודבָאָו והתב רבכ ולע רשא.םירבכנ םִיִרפְִמ .(עץטנעמְַארפ
 ץמאתויו , םיאמורה ןושל יברד תא וב דַמַלְל רקי רפס בתכ קדקרמה סוילעצרַאמ
 תא םב תַתַפָלְו , הוחכש רשא ורוד ינב תובלב איהה הצְרמנה ןושלה תא תעש
 ףסֶא רשא תונשונ םילָמ ןומהו  םיואג .םיבינו רפש ירמא תפְסַא יפ לע ה

 ימכחמ .רחא) סויבָאקרָאמ בתכ נהפסל תישימחה האמ תישארב . -- ור
 רפס םג .,ָארעציצ ירי השעמ איפיצס םּולָח לע בָתְר רואב (םישדחה םינוטלפא
 , הלאכ סיליעומו םיקיתע םירבד .דועו תדה ילשמ לעו םיתעה תורוק לע רב

 , םירסיקה ימיב ויח רשא םימיה ירבד ירפוס ןיב . םימיה ירבד ירפוס 4.
 תודוא בתכ רשא ורפסב סופור סויטרוק : םלוע םש הלאה םירפוסה םהל וש /

 םג אוהה רפסב הרורב ותפש יכ ףא םפא ויתורובגו ויתומחלמו ןודקומ רֶרנסבְל /
 /םימיה ירבד ורפפ להקב ורובכ דחי אל תאז לכב ,םיבגשנ וירויצו םיאשנ רינויע /

/ 
 ןיאו םירבה ירופס רפסמו םילשמ לַשְמִמ ירבדכ קר םה וירבד לכ יב רע , 1

 .תודלות ירי לע סָשְל .ערונ םולוקרעטַאפ םויעלעפ . -- תמא רבד םהמ ליִצָה
 ונושל רצוקב םלוא , םירצק םירבדב בתב רשא םירסיקה ימי תודלות) םיאמוז
 נָהָל , ונושל גהלב סויטרוק הל תֶהְש רשאכ הטושפה הצילמה רוה תא תיהש ה ן
 אוה עדונ (ןאירדאה וא ןָאיארט רסיקה ימיב) סּורֶאלפ סּואננַא . ץק ןיא הבד ו
 ורפסב רזָב אוה ךא , הרצק הפשב בתכ רשא םיאמורה ימי ירבד רפס ירי לש
 תעד רשכה ןורתי ול היה אל .םג , תמא-אלל םיאמורהל הלהת םינפח א
 (98--188 ח'צתת--ח'כתת א'ג) סוליווקנַארט םוינָאטעּוס .-- םימיה ירבד ירופסמ

 םינושארה אמור ירפיק רשע םינש תודלות בתכ ,סונאירדאה .רפיקה ריכט |
 יכררו ןייז (ב'ח ע"ד) ,

 . תוקח לע םימכח .ירבד .םג , (עיִנָאלָאהטימ) םתנומאו םתד ירפסב . םינומדקה)

 .יבבוכל לַעַמ .והממוריו , רדנסכלא לע תוחבשת ריבכָהו תולָהת ריִתָעָה יכ

 . ל 0



 , קי לכב היה אל וינפל , תאזה המכחב םירומה שאר היה ,יררפסה | =
 --ש'תת = אג ,הזכ םירומל ןושל לעב דוע םק אל וירחאו , והומכ םיאמורה

 | 492-118 לת שא רפסה יתבב רבָרַה תמכה תא דמל ,הזה רקיה םכחה
 היה רסיקה סוניספסא ימיב ..םתיבב םיכלהמ ול ונתנ ריעה ימכח ילודג , אמורב-
 לָהְנְמְלְו הרומל 1חקָל סונאיצימָאד רפיקה םג , רּבְדה תמכחב םירומה לכל שאד
 ךרד יִרומ* םשב םיבוקנה דאמ םידבכנ םירפס רשע םינש רבָח אוהו , ולכיהב
 המכחה חיר תא םֶעיִאְבַה לע ורוד ינב תא םחלנ .תערו לכשבו ,ירָּבַרַה תמכתב
 םיבר םילשמ יפ לע .הרשי .הלָסמ בל ימכח ינפל ליו , םיזולנה םהיכרדב איהה
 בבל םֶכָח היה אוה . םינומדקה םיצילמה ירפס רתיו ארעציצ לודגה ץילמה ירפסמ
 , הבידנ .חורו הרקי שפנ לעב ,רישו הצילמב ול תעדו םעַט בוט , שחל ןובנו
 ,רוינב ינשו הריעצה ותשא וילע התָמ יכ , האלתו וגר עבש היה ויִתונש תירחאבו
 םנִבַה ימי = לכ . ומוי ישק, תרגתב > בָצע, : תואלמ ויה .ותיב .תוכילה .לכז
 תמכחב \ ליעוהל רמלמו .ךרד הרומל הזה * םכחה בשחַנ , (רעטלאלעטמימ)

 הבסהי וא ,יםירבדמה תודוא לע החיש* םשב הנוכמה ןטקה ורפְס םנ . -- רָּבִדִה |
 . תער יערויל תלעותה ברו .אוה רקי , ףהנררמה לָּפשַּב רבדה .תמכח הדרי רשא

 ןב יכ וטילהַה םיברו הזה רפסה תודוא לע הברה םירבד :וריתעה םיבר םירפופ
 רמחנה .רפסה . הנוכנ םהיפב ןיא .ךא , םוטיצַאט לודגה םכחהל: אוה םירוענ
 תמכח רַבְד לע תעהו תוצעומב םיבה םישנא וחישי רשא החיש חראב רבָח הזה
 םירומל ןושל לעב היה , ַָאטריק .דילי ןָאטנָארפ סוילענרָאק םכחה , -- רבְרה
 לכמ , הלודגה ותמכח ללגב  רדהו דובכ ול ּולְצֶא אמור .ירסיקו ,תוחצ רבודו
 םיעבראכ קר הזו ,ובבל בחרב רבִח רשא קודקדה רפס קר םינָפל עדונ אל וירפש
 רסיקהלו סויפ סונינוטנא רפיקהל חלש רשא ויתורגאו  וירפס ולגנ רשא הנש
 ואיצוה רשא םירקיה :וירפסמ םידחא :םידירש דוע םג , ובינח לעריוא .פוקראמ

 ראמ םינומדקה ותוא וללֶה אושל אל יכזונל עדונ זא ינמו ,.רואל הזה רודה ימכח |
 , ובבל ינויגה תוממורו ,הרורבה ותפש בינו תואלפנ תרבדמה ונושל תורוא לע

 םיאמורה ידי ושע אל (םילותה יריש יתלוז) רישה תמכחב .רישה תמכח 2,

 תושדח אורבל וצמאתה אל םה יכ . תעכ הב רבדנ :רשא ףסבה תעב הישות
 ול ורכמתוו ליגריוו יריש תא תוקחל ּוניִהְיַו תונשיב וקיזהַה קר תאָזַה המכחב
 = היה , םירסיקה תלשממ .ימיב םיאמורה יררושמ לכב :לודגה . -- רבע תֶרְכִמַמ
 , ארענ רסיקה ימיב גרה רשא (38-- 65. ה"כתת--ח'עשת א'ג) סונאקול סּואננא
 . ולח אל וכ ףאו , ַאיִלָאזרַאפ םשב הבוקנה הרקיה ותריש תא הַלְּכ אלו לחה אוה
 חור ללגבו הירָמא תומיענ ללגב הלֶחהה הל הואָנ , הבגשנה הצילמה תולנס הב
 ףלה הזה ררושמה . הינפ לע תפחרמה תישפחה :היסנכהלו תרלומ ץראל הבהאה
 םירשב יגונעת תועפשמו ורוד ינב יעשפ לכמ לֶרָבִי תיִאְטשַה איפוסוליפה תרותב
 ,-- ונושל םעזבו ויריש יִלָצְלַצב ופא ןורח םהכ .חלשיו , םהירחא םינוז םה רשא
 תילצָה אל ךא , ליגריוו ץהענה ררושמה ףנְכ יִלּושְּב קיזחה , סוקילאטיא סויליס

 פועל



 תא ונעדי אל רשא םכח שיא (280880185) סאינאזיופ . ןהה תועיריה רבד לע |
 םיִרָה ו (ןעידיל וא איקטופק) הנטקה איזא רילָי היה יכ קר וייח ימי תודלות |
 ימיב אמור ריעב בשי ויתועסממ ובושבו,תוקוחר תוצרא רובעל תובר םיִנָש וימָעָּפ <

 8 א

 תתפְנ רּוקַמ אוה רשא הלענו רקי רפס בותכיו , סונינוטנא וא סונאירדא רסיקה
 םינושארה םימעה יִתְד תועיריל ,לבתו ץרא ירקחמו םדקה ימי תורלות תועיריל
 תא תּוושהְל לכונ-קרצב יכ דע :,הלאכ םיבר םירבד הועו םינופרקה םהילשמו
 , ימלת לודגה םכחה ירפסלו (8/(ץָגַפס) אבארטש עדונה .םכחה .ירפסל  ורפס
 ירקחמו םימיה תודלותב  תורוצנו תושדח ּולְג דחי הלאה םֶש ישנא תשלש יכ
 הֶאְצְמ האופרה תמכח םג , -- םדקה ימי ימכח בבל תואצות תובר תועיריו ץראה
 סומָאגרעפ דילי (1'ג תטועיפ) סונעלאג : םינויה ימכח :ידי לע איהה תעב הל ןק
 , הזה םויה דע ונידיב רוע וראשנ האממ רתוי רשא ,דאמ םיבה םירפס בתכ
 רשא היתודוא תונויסנה לכו האופרה תמכח תועידי לכ תא ףסא ובבל בחורבו
 ףיפוה םג ,וירבחו (1180%6ג/9ש) .סעטַארקַאפיהכ ,םינומדקה םיאפורה וגהו ורה
 םכחה . -- האופרה תמכחב \ הלורגה ותמכח דיכ :הנהכו .הנהב םהילע דוע
 תריפסל תישילשה .האמב יח רשא (ֶנַָפַאַס 18071108) סויטרעַאל סענענָאיד
 וב .ואצמנ יכ ףאו , תינויה איפוסוליפה תודלות לע רקי רפס רבָח / םירצונה
 ללגב בל ימכח לכ יניעב אוה רקי תאז לכב ;ריבכמל תונורפחו תובר תואיגש
 תודלות תודוא לעו םיפוסוליפה תרות תודוא לע ונעידוי רשא תוברה תועידיה
 םגו . םהיעדויל םיליעומו םיבוט םירבד , הלאכ םיבר םירבד רועו , םהייח ימו
 ואצי ןכ ירחאו , הנושארל םינויה ימכח ואיצמה , (ןענַאמָאר) םיבָהא יִרופס תא
 תיעיברה האמבו , םהישעמכ ושעיו םהיתובקעב ברעמה תוצהאב םיבר םירפופ
 התיה יכ דע םיבָהאה ירופפ תכאלמ הבסנו הבחר םירצונה תריפסל תישימתהו
 םישדחה תורודבכ זא הדבכנ דוע התיה אל ךא ,רוטארעטילה יפנעמ רחא ףנעל
 . - תושעל ואילפיו תאזה הכאלמב םיבר םירפוס ורחתה רשא

 םינויה ידימלת םיאמורה ויה תאזה המכחב ..(קירָאטעהר) רּבְרַה תמכח 1.
 לעו םינויה ורפָס רשא ברה גהַלַהְו תונושמה לעו , תומכחה רתי לכבמ רתוי
 יִרשי םירומ םהב ומק רשא רע , תופסונ םיאמורה רוע ּומָש , תאזה המבחה
 לושכמ ירָוצ לכמ הּולְקַסִיַו והת ינבא לכמ הכרה ּונָפיַו תעדו םַעַט יִבּוטְו לָכָש
 תופוסא ילעב ירפסב םיאמורה ּוקיִּפשָה הנושארב , הראפמו הרקי המכחל .יִהַּ
 תפשל םוקיתעיו םינמאָנ תפש ילעב םינויה ימכח ירפסמ רָפָש ירמא ופסָא רשא
 ימיב ךא . םהיתוביתנב תאצלו םהומכ םָאְנ םאָנָל םמע ינב לשָמְל סּוניִצִיַו אמור
 םירומה ,םירומה יתב תותלד לע דוקשל םירוענה ינב ולחה רשאכ םירפיקה ייח
 םג ּוסְנִו , הדעו להק ךוהב םהיתורבדמ ואשיו םנושל ּונְנָש םג ,רבְרִה תמכח
 רפָש ירמִא איצוהל םיאמורה ימכח וררועתה זא , םילוקש םירישב \ םֶקַּכ תא
 , םינָפל םינויה ושָע רשאכ רָּבִדַה תמכח תוכילה לע םירפס רָּבַחלְו םבבל רוקממ
 טונָאיליטקניווק םויבאפ 'מ . ראמ דע התראפת תא ולידגיו הלובג תא וביחריו

 יררפסה
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 יריש תא רֶאְבְלּו שֶרְפָל םהינתמ זועב םיבר םימכח ורגְת , הצילמה רוה תא |
 תא הנרוג רימעכ וצבק םג , םיקיתעה םיצילמה תוצילמו םינומדקה םיררושמה | =

 לבל םירפסב םובתכיו תוקיתעה תוצילמה רחבמו םהה םינומדקה םירישה יריחב
 הצילמה תא תיהשהל ןושלה ימכח וברֶה יכ ףא הנהו .-- להקה ךותמ ורבאי | =
 זא םג הססונתה איה יכ ו תיִזְרּפַה הצילמה תא ותיהשֶה אלו וערֶה אל ,תיִרישה = .
 ןהיתונויער ףקּת רע האב אלו,תוינומדקה תוצילמהמ איה תלפונ יכ םא רמ ןבאכ = =

 הנרק תא םיטפשמהו םינידה תמכח המירָה איהה תעב . -- ןהינויגה תורובג זוזעו
 םורמ דע תּולַע וליפעיו תאזה המכתב תושעל דאמ ואילפה םיאמורה יכ ,רובכב
 םינָויה ידימלת םיאמורה דוע ויה םיערמה ראשב . ץראב תטלש הושעיו ּהָצְ
 , הניב יעדויו םימכְתמ םימכח איהה תעב םג ויה םינְיה יכ , םינושארה ימיבכ
 םדאה ינב תורלותו (עיפארגָאעג) ץרא ירקתֶמ תעיריב תושעל ולידגה םֶלָּכ לעו
 םכחה ךרַאטּולפ , םירצונה תריפסל תונושארה הנש תואמ יתשב (עטבישעג)
 ירפוס לכ םויה דע רשא םלוע ימי תורלות לע םיבר םירקי םירפס בתכ ינויה

 תונושלהו םימעה תורוקו םדק ימי ירְקחֶמ ובאשי םהמייכ ,םותישי ןָיַעַמְל הרלותה =
 , דבכָנ ףוסולפ , הנטקה איזא דילי יִנָי שיא ןָאיררָא . -- םדקה תוצרא תוכילהו
 ,סונאיררא רסיקה יניעב ןח אצמ ,םינָפל ןֶטּפָאנעסק שיאהכ אבצ רשו יִניִרַמ םכח
 יטפשמו רוה ץרא ה תאו  לודגה ררנסכלא תומחלמ תא רפסב .בותכיו
 םיבר םימכח רועו ,ןֶאידָארעה , סויסאק ָאיִד ,ןַאיפַא . -- הב םיבשויה םימעה |

 םהיכרד לכ לע וק וטנ םג אמור ירסיקל םימיה ירבד .ירפס ובתכ ,םינויה ימכתמ
 יכיפכט לע ריהב רוא ולעה (401:8ם) ןאילע םג (:]וץַח) ןֶאילֶאפ . םהיתולילעו =

 רסיקה ימיב יִנָי שיא . םינושארה תורורב םינעללעהה ידיב ויה רשא המחלמה
 תועירי ןומה םיפסאמה םירקי םירפס ינש בתכ (ינשה) ןאילע ומשו םונָאריראה
 וורוא לע בל תוחְמָשְמ תוקיתע תודנה םג , םימודק תורוד ימכחמ תונושו תובר
 . םדאה ינבלו עבטה תוכלממב םיהלאה השעי רשא תולודגה תובוטה
 רפיקה ימיב אמור ריעב רצענ , אירדנסכלא רילי ( מֶַַַפ) םואָאנעהטנא
 דע םידומל ןושל לעבו םוצע קדקרמ רבד ןובנו בבל םכה יהיו , םודָאמָאק
 ףלאמ רתוי) , דאמ םיבר םירפסמ הניב יִרָמַאְו המכח ירבד ףסָא אוהו , אילפהל
 רפסהו , ןורחא רודל ןורָכז רֶּפְסַּב םבתכיו ,ונממ ודבאנ רשא (םירפס תואמ שמחו

 ימי תודלות הפְסאל ּופְסִא וב יכ , רודורוד לכ ימכתל דאמ אוה רקי רצוא הזה =
 םלועהו עבטה תמכחב תונושו תובר תועידי , םיקיתע םירישו תוצילמ , םדק |

 ליבשמ שיא 6 8 0108(7ג8) ימלת סויריולכ . תערו הניב תמכח רבד לכו

 ץרא ירקהמ תודוא לע םדקה ימכח תועד םירקיה וירפסב ףסא לודג םכחו
 (גנונפערטייצ)םיתעה ןובשחו(עימָאנָארטסא) םימשה תורלות,(ע יפ א רג א ענ)
 דיכ ןהה תודבכנה תועיריה לכ לע עַד ותִיַו , תערו לכשהב תופסונ םהילע םשיו
 .(רעטלַאלעטטימ) סיבה ימי לכב םיניעל ויה םירקיה וירפס .וילע הבוטה ותמכח
 םירבכנת םהירפסב םרואל וכלה לארשי ימכח םג , םילאעמשיהו םירצונה ימכחל |
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 | יע םחל ישקבמו , .וששובתה אלו רסיקה ידימ םוי םוי קה 6% םיבר םישנא
 = .תובלמ וחכשנ , החפשמהו תיבה ייח םענו תבל ענצה . םויל םוימ ובר הזב
 לעו , וללפתה םהילא , ךֶרֶּב וערכ םהל , םהיהלא ויה םיגונעתו רשע , ןומהה
 םהילע ףינָה אושל , םרשָי תאו םתמת הא , םדאה דובכ תא ובירקה םחבזמ

 == םידרויה וילותה יִצָח תא םהב חלש וחור רמבו ותרבע טבָש תא סויזערפ םכה
 םהיעותעתב עתעַהְיַ םהילותהב לתהיו סילַאנעפוי םב רָּבַעְתַה אושל !ןטב ירדח
 - 'םימכ געלו זּוב ןאיצול םכחה םהילע ךפש אושל ! שמשה יניעל .םתולבַנ לגיו
 .הניב ירמא לכו רסומ תוחכות לכ ! תולודגה םהיתובעותו םתד ילבהל קַהָשְו גרו
 - = תאו תוערה םהיתודמ תא םברקמשֶרָשְל חכ ורצע אל תולתהמ יפשְו ןושל טושו
 . -- םיחלאנהו םיבעתנה םהיגהנמו םתד ילבה

 לבתה תשגרמ טעמ יִתַמ בל ימכח ולהבנ םהה תוכופהת תורודב 8% 6.
 םילבה האלמה הָיַחַה תעמ םהיניע ובסיו  םיעדמו המכחל ורזְניַו ,םרא תולועפז
 | ימי ימכח ירפ בל ירקָח םהינפתב ףוסאל קוחרמל םַעָד ואשיו , םיעותעת השעמ
 חפ םהב ןיאו , םברקמ םינושארה תורודה ימכח חור הקבנ יכ םתוארבו , םהקה
 = = תמכח ידי לע הזה ןורסהה תא םילשהל וצמאתה ,םהומכ תורוצנו תושדח אורבל
 = ,םינמאנ יתפש ב ,םימיענ םימָאנ םאגל םנושל ודמליו , (קירָאטעהר) רָּבִרַה
 ףוצ ופיטה ףטַה םהישרדמ יתבב . הצלמנו החצ םיתפש תשראו םיואנ םיבינ
 ּ : - עומשל ורהנ הצקמ םעה לכו ,םהילע הבוטה ןושלה תמכח ריכ םהיתוצילמ תֶפג
 = , שאר םהה ןושל ימכח ובשי , םִע ירישע תולהקמב . ומענ יכ םהיפ ירמא

 םתראפת הבר הכו , םיעמושה בבל תחמשל םתמכח חור ועיביו םהילשמ ואשיו

 = ָאיד היה םהידבכנ ישארמו , וחיר ןתנ םדרָנ א םירפיקה  ילכיהב = םגיכ דע
 = = םירבָדְמה שאר . םהומכ םיבר רועו ונירָאּפַאפ ,סוקיטַא סודרוה ,סומָאטסֶאזירח
 < = ,אמור ריעב רָּבִדַה תמכח תא עט רשא סונַאיליטקניווק םכחה היה םיאמורה ןיב
 . ברעמה תּוצרא לכב הטשפתה םהמו , םיאמורה ןיב הלובג תא דאמ ביחריו
 = ןומה לכמ םה םירבכנ , איהה המכחה תא דַמָלְל בתכ רשא הזה םכחה :ירפס

 ימכח םנמא . יףסכה תע? םשב הבוקנה איהה תעב םיאמורה ובתב רשא םירפסה
 ולפטיו , ערמו המכח ירבְד לכ לע םהירבד וריתעָה (ןערָאטעהר) םהה רבדה

 " תמכח לעו , םדוה תא ותיחשיו םהינפ תא וע יכ דע דאמ הברה גהְל ,םהילע
 == =  רתוי התעפי תא וללחיו,םיעדמה רתי לַעְמ הברה רתוי ברה םגהל ולפט הצילמה
 = איד) ןושלה ילעב תֶפָחש םשב תארקנה הָפְתַשַה תא הילע ּוחּפש יב , םלבמ
 = רשא םיברה םיללכה ילבכ .( לורב ילבכב הורסאיו , (טסלּואווש עשיראטעהר
 . = םה ,הזה תמא טפשמ לע םינמאנ םירע . -- ּהָרּוה תעפי תא תתשל םבלמ ואב
 . ּורָש.רשא םירובג ירישו , םהילע ארקנ הקענעס סונָאנא םש רשא ןויזחה יריש
 = םה יב ,סויטסָאסו סוקַאלפ 0 , סוקילאטיא םויליס , סונָאקּול איהה תעב

 - .שפנ תא וממורי אלו , הברה גהלו םילמ םיאלמ , םהיבג רמח יבגל , רפא ילשמ
 = .םהה םימכהה ותיהשה רשא תחת ךא . -- םברקב ןיא םייח חור לכו , םהיארוק

 תא
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 < | ;לילאה תוכלממ ימי תירחאב המכחה תורוק 5.
 - .וםינעלעהה ץראב םינפל הלרוגכ היה םיאמורה ץראב המכחה לרוג 8% 5.

 :םהיניע ירחאו םבבל ירחא ּורֶּת , תוער תודָמב םג וקיזהֶה הב םיקיזחמה לב יִכ |
 הבורק התיה המכחה יכ ןעי , הלילע וביעתיו ותיחשיו , םהירחא םינוז םה רשא
 התוא ךופהל הב ורמעתיו .,'פבלו  םהיתוילכמ הקוחרו , םתפשו םהיפב קר .

 , הלהתו רובכ לוחנל , אָצומ סבל ודי לע אוצמל ץפח ילכו , וב רופחל םוררקל
 , םירסיקה ילכיהב םהל ןק ואצמ התשעמה תשרחו המכחה , -- םע לבק רדהתהלו
 לכו , הנשושכ הרֶּפ רוחפמה , םיחרזאה ינב תלד יתבב םג םירישעה תונמראב
 ורע לכבו אמור ריעב . דופכב םנרק ומירה ןמא ידי ישעמו תבשחמ תכאלמ
 עדמ תוחראו תונובת ךרד םהב רמלל םיבוטו םילודג רפס יתב ומקוה תונידמה
 ירעבו אילאטיאב םיאמורה ינינב ירירש , המכח ישקבמ לכלו םירוענה ינבל
 , םיתמה תונורא , תּובָצמה . םהיאור בבל תא םויה דע ואילפי , תורחא תונידמ
 , ןיע תב ירמחמ םיציצ ירוטפבו םיראפמ םירויצו תובתכב םיפהְנה תוחבזמה
 -ודיעי,ץראה ןטבמ םירפוחה ואיצוי רשא ןמא ירי ישעמ תוכתמ ילכו הדמח ילכ
 . אמור ירטיק תלשממ ימי , םהה םדק ימיב ויה רשא םישרחה ימכח תמכח לע
 םיעדמהו תומכחה לכ וענ ודנ , ןוי ץראו םירצמ ץרא , םדקה ץרא ירע לבמ
 לכל םג םיאמורה תופנ לכל וצופנ םשמו ןרתי םש ועקתיו לבתה תריב האמור
 ,אינאטירבב ,תפרצב , ררפסב םיאמורה ידי וננוכ רשא םירעה , ברעמה תוצרא
 תעמשמ לא םיִרָפה םימעה לכל םיניעל ויה + יונָאד רהנ תוזוחמו ןייהר תופנב
 ּוריִמָה טעמ טעמ יכ דע , םהה םימעהל הישותו המכח האצי ןהמ יכ , אמור
 ,םהיתובא םוליחנה רשא םהיגהנמו םהיתד תא ואיצוה , םיאמורה ןושלב םנושל
 ,-- דחא םעל םתא ויהיו ודכלתה םימיה תוברבו ., םהינהנמו םיאמורה יתד ינפמ
 , ץוח תדלומ קר םתדלומ ץרא תדלומ התיה אל םיאמורה תמכח יכ ןעי םלוא
 המכחה הָתְכַה אל ןכ לע ,.תוירכנ תוצראמ תורז .תורומז קר ויה הינמענ יעטְנו
 תמדא לע ירפ התשע אלו החילצה אל , ּהָעְזִנ םשפנב שרש אלו םתובלב הישרש
 ובשחְנ רזומכ , רסח תבהאו תמאה תבהא , םדא תבהא , קדצ ישנר , -- רכנ
 לכל ונעָל םג , וסלקתה בל ירשיו ךרד ימימתבו , הקרצ יפדורל ּוזָּב , םהיניעב
 םצפח לכו םעשי לכו , ריבכה םחורב תורוצנו תושדח וארב רשא חור ישנא
 םיִסַע .בָהֶָז יקרזמב תותשלו .ךלמ .ינדעמ .לוכאל , םדאה ינב תוגונעת קר היה

 םינְדְע םע ינֶש שובלל , הראפת ילכיהב םינופס תבשל , בוטה ןיי רחבמו םינומר
 אבצה תדובע תא ורבע אל רשא םיחרזאה . םשובל לע בהז ידע תולעהלו
 :םהיתונשו קחשמה יתבב םהימי ּולָבִיַו םיגְנעו םיכרל וכפהנ , המדאה תרובעו
 / םיאור םוקמב תויתהו םישנאה  תומחלמ הארמ לע וגנעתַה , םיעושעש יתבב
 :םהל וניכָה םהה םירשב תונונעת לכ יכ , -- הצחרה יתבב םיבהאב וסלעתה םג
 -תוכילהמ םבלו .םניע בפה רובעבל ללושו ללוה םתוא ךילוהל אמור ירסיק
 'וחקל יב רע םברקמ ותרכנ ומת , הכאלמה תבהאו רובכה ישחר , -- הבולמה

 םישנא
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 = .ןגאשו חטב ובשיו םיב ט ויהיו םחל ועבשיו , אמור יתרזא לככ ובשחנ הנש |
 תונושה םהיתד ללגב תורחא תותד ינב תא וררצ אל םיאמורה יכ , דירחמ ןיאב =

 . סולש םהל םשיו-םהילא | =

 2-41 יס

 = תא וענמ אלו םוזיגרה אל , הנומאב םתוא רובעל םמכש וטה ךא םאו , םֶתַדַמ
 יצפחו םיגונעתב םהה םיבוטה םימיה תא ּולכ אל םידוהיהו . םהמ םצרא בוט
 תובישיה יתב תא דסילו םתרותו םתד ידומע תא םיקהל זע ורזאתה קר , רמח

 םנתיו םהילא ורסח הָטָה 'הו . םידוהיה לכל 'ה רבדו .הרות אצת םהמ רשא
 סוקרַאמ , (פויפ) דיסחה סונינוטנא : םה אלה , םירידאה אמור ירסיקל םימחרל
 רדנסכלאו סולָאבָאגאילעה : , סורעפעס סוימיטפעס , סודָאממַאק , סוילעריוא
 . םירסיקה רתיו סורעפעס

 סויפ = סוגינוטנא סונינוטנא ואסכ לע בשי סונאיררא תומ ירחא 8 4
 א"בקתת ת"צתת א": , דיסחו קידצ ךלמ היה אוה (\ ויטו 111₪) דיסחה
 188 161 | הונה אוה :, לבתה לכ  שושמו םדאה ינבל הראפת .תריפצ
 .לעו , םיביוא יפלא תיִמָהַמ םיחרזאהמ תחא שפנ םָיקְל בוט בוט יכ רסומ רוסיל
 ועשי לכו , תוירכנ תוצראב המחלמ השע אלו ברח הכלממו יוג לע ףיִנָה אל ןכ
 , םימי ךראל טומי לבל ורעסלו ותוא ןיכהלו םולש תושעל קר היה וצפָח לכו
 השעמה תשרח , דובכב הנרק הָמיִרַה המכחה , םולש בורו קרֶצה חַרּפ וימיב
 םידוהיה םג . תרק ימורמ יִפִנ לע ובשי הישותו רשי יללעמ לכו , הָיְרִפ הנתנ
 היה אוה הארנה יפלו , הזה קידצ לשומ ימיב םייח חור ופאש םינענהו םישגנה
 אוה אלה , שרקה רזנ ץיצ ץצ וימיב , רתיב ינורה תא רָּבקְל הָוַצ רשא ךלטה
 = הנשמב לארשי לכ יניע ריִאָה רשאו ול רמָאָי שודק רשא -אישנה הדוהי:וניבר
 הוה רסיקה תלשממ ימי תא וארקי םיאמורה ירפוס ..האלפנה ותקרצבו ותרוה
 , הנוכנ םהיפב שיו , (רעטלַאטייצ ענרלָאג סַאד) יבהזה רת םשבי

 סוקרַאמ = ָךַלֶמ .  םירשי = תומ הזה | רסיקה .תומ .ירחא 8 4.
 סוילעריוא = סוקראמ :םונינוטנא םשב םג ארקנה (\18 5 .\3ק6ה18) סוילעריוא
 ם'קתת--א'כקתת א'ג לוח וּבְג , רשיו קידצ ךלט היה .אוה םגו , ףוסוליפה
 101- 15! | ןב .רענ רוע ותויהב ;  םולשה תעב בבל .בוטו המחלמב
 התרוקפו תיאטשה איפוסוליפה תרות ירחא ךלה ליאוה , הנש הרשע םיתש
 תוחרא דבָכל , ולכש לא ובל תואת תאו וחור לא ורשב תא דיבעהל וחור הרמש
 םיבוט רפס יתב םיקה אוה , שפנב טאש לכב םיעשר ךרד תוזבהלו םיקירצ
 םירפס רבח אוה ..הנובתו תַעְר .םהב רמלל ותלשממ תומוקמ לכב םיליעומו
 עינכה אוה , קרצ ילגעמ לכו בוט חקלו רסומ , לכשהו הניב העד םיאלמ םיבר
 < = .תבכשב ןופס ותויה תעב יונָאד רהנ לע םב ומחלהב זעה םעה םינאמָאקראמה תא
 וימיב . םיאמורה ץרא לובגל האלהמ םינאמרעגה תא ץחל אוהו , ןואפקהו חרקה
 ויגפ ריאה אוה םג יכ , .דיסחה סונינוטנא ימיבכ םיולשו םיטקש םידוהיה ובשי



 סורעפעס סוילוי רּבג זא , דאמ הרוצבה ךתויב ריע לא וטלמנ לודגה וליח םע
 תא הנושארל דוכליו איהה הרוצבה ריעה לע וע תומוצעתב רעתשיו םילוח |

 בכוכ"ןבו / םיאמורה אבצ רש רַבָנ הנורחאל ךא , ריעה רעש ינפל רפסמ ןיא

 שערו םערב הרעסו הפוסבו , וע רזאתה ןכ ירחאו , הל ביבס רשא םירצבמה
 םוי , הסובמו הכובמ םוי -- באב העשתב ודיב הלפנ רשא רע ריעה לע םַחָל
 יה שדקמ תא רצנרכובנ ףרש וב רשא םוי , זאמ לארשי ינבל תומלצו ךשח
 יכאלמ ץרפכ וצרפתה םיאמורהו , -- הינשה םעפב סוטיטו הנושארה םעפב
 ףלא תואמ שמח ! ראמ דע ארונ חצרו בר גרה םידוהיב ושעיו ריעה ךותב תומ
 ּומע תב יללח לע וא לפנ בכוכ"ןב םג , ברח ידי לע ּוריִנֶה שיא ףלא םינומשו
 ותמ , םהה םימוצעהו םיברה החל יִתָמ תלוזו , הצחמו םינש שלש וכְלַמ ירחא
 ורכמנ םיפלא יפלאלו ,ישאבו רבָרב , אמצבו בערב תובברלו םיפלאל רוע
 רוסיה דע הסרהנ ךתיב הלודגה ריעהו , םירועש ילעשו ףסכ תרוגא דעב םירבעל
 עשתו םירצבמ םישמחהו , הדוהי ץראב .דוע ורתונ רשא םירעה לכ םג , הב
 ויה , המחלמב בפוכ"ןב דכל רשא םירפכהו תוזרפה ירע שמחו םינומשו תואמ
 ישפות לארשי ילודג וגרהנ זאו , ןבא לע ןבא ןהב רתונ אלו שא תלכאמ הפרשל
 םהיערו עומש ןב רזעלא יבר , ןויררת ןב אנינח יבר , אביקע יבר םהמו , הרותה
 ינורה לעררוזגיו ,הככש אל דוע סונאירדאה תמחו , תוכלמ יגורה םשב םיעדונה
 םגו , ףרט .ותיחלו םימשה ףועל .לכאמ תויהל , ּורָבְקִי לבלו ּופְסָאְי לבל רתיב
 םעב תוארונ תומקנו םיער םיטפש שעיו , םידוהיהמ ופא רוע בש אל תאוב
 םויה דע םידוהיה ררוצ סוטיט ימימ םהומכ ושענ אל רשא םיטפש ,.ברח ידירש
 ריע הסורהה םילשורי םוקמ לע ןבינ םקנ רוע עַבָש אל הלא לכב םגו , אוהה
 םשכו , ?אלייאי ותחפשמ םשכ , יהנילָאטיפאק אלייא* + םשב הל ארקיו השדח

 לע , םמשה 'ה שדקמ םוקמ לע הנב רשא סונילָאטיפָאק רעטיפוי לילאה לכיה
 , (רעטיפוי) בָכּכ םלצ תאו (סונעוו) ּהָננ למס תא ביִצַה םישדקה שדק תיב םוקמ

 בבל תא םיעבהל רעימ ריִזַח תינבת גיצה , םחל תיבל הנפמה ריעה רעש לעו
 ריעה ירעשב .אובל זועי רשא ידוהי שיא לכ יכ רָמא רוזגיו . םמיערהלו םידוהיה
 ודמע םיממושה ויצוקשו , הילע טיבי אל קוחרמ םגו , תמוי תומ , איהה השרחה
 ,הרהמ דע חכשנ יםילשורי* שרקה םשו,הנש םינומשו האמ לארההו לאיראה לע
 םגו . םילשורי ּהמַש רשא ריע םלועמ התיה יכ ימור שיא רוע עדי אל יכ רע
 ורמשי לבל םהילע רוזגיו םידוהיה לעמ וּפַא סונאירדאה רוע ביִשֶה אל הלא לכב
 . ותוצמ תא רבועה לכו , הרותב דוע וגהְי לבלו םהינב תא ולומי לבל , תבשה תא
 " הרותה ישפות םידוהיה לכ תא הַלְּכ השע אל םא עדוי ימו . תוכל ותד תחא
 -- ראמ ארונו םויא תומ והתימיו ופא ןורַח וב חַלָשָיַו טפשמה יהלא ופנ ילול
 ירחא יכ . ץראה ןמ ומה ופס רשא רע רוסחו ךולה ויתורָזג וכלה ותומ ירחאו
 וסהילע 'ה לַטְנ רשא תא לובסלו תאשל םמכש תא םירוהיה וטה בכוכ"ןב תמחלמ
 םיתאמ ,םהמ בוטה תא וענמ אל אמור ירסיקו , םיאמורהל םינמאנ םירבע ווהיו

 הנש



 י המחלמל םהיתועבצאו בָרְקְל םהידי רמו ד רמח ירוחב לכו םידוהיה ירובג
 עשתו  ,רצבמ ירע םישמח םיטעמ םימיב רֶכָל הבנשנהו האלפנה ותרובגב
 - תואבצב :ארונו בר :נְרֶה שעיו , הדוהי ץראב םירפכו .תוזרפ ירע שמחו תואמ
 לכ וללותשא / אמור יפולא ולהבנ זא ..הרוהי ירע לכב םירזפמה אמור ירובג
 גורהיו הדכליו םילשורי לע האושכ הלע אוהו , וינפל דומעל ולכי אלו הרוב |

 תורובגה לכ תא ותושע ירחאו . הכותבורשא המחלמה ישנא םיאמורה לכ תא
 ץראב ךולמיו , ושארב תוכלמ רתכ םשיו , ויניע ּומָרַו ובל ּהבָג , הלאה תוארונה
 אבצב אצָי אל יה םא ךא . ומש לע תועבטמ עיבטה סג , ושפנ תוַא לככ הדוהי

 םולחכ ּורזנ , רובג לע רזנ הָוָשִי אל 'ה םא ! םדא תרובג םע עוהז אוש / המחלמ <
 אוהה ץרענה רובגה רבגתה סונָאיִארט רסיקה ימי לכ יכ ףאו , -- ףועיו שיח זג <
 ךא , המואמ ול ל כ רַצְע אל ואבצ רש םונאירראה םגו ., םיאמורה לע <
 בכוכב תוכלמ לע ץקה אב זא .ואסכ לע בשי סונאירדאו םונָאיִארט תומ ירתא <
 . ונירבד תצורמב רפסנ רשאכ , הדוהי ןרק הָעְרגְנְו |
 ג = סונאירדא  דוכלל להבנ היה אל (,\ תתוזפ) סונאירראה 8 1. 1
 תי'צתה--'עתת | םש קר , םונאיארטב ול אל תונכשמ תשרלו תוקוחר תוצרא |
 1177-1% בר ךלמ לכ זועָי לבל .םיאמורה תוצרא תא קָזחְל ובלו וניע |
 , המחלמו ברקבמ השעמה .תשרחבו המכחב רַתַּב םג ,,הערל ןהב עוגנל טילשו |

 תפשב תּוחַצ הרבָד ונושל , עדמו המכחב ול בר וידי / תונובת שיא היה אה יב \
 ומירה ויפָנח תדעו , הפונחה תא דאמ בהא ךא , ריהמ רפוס טע וטע םג , ןוו |
 תוצראב עסנ , השעמה תשרחלו המכהל הזעה ותבהאמ , םיקחש דע ותלהת תא |
 וימעפ םיִרָה הנושארל , םֶעְו םַע לכ ימכחמ בוט חקל תחקְל םיבר םימי .תוקוחר |
 רָבָע ןכ ירחא , םיריבכ םימי םש המהמתיו םירָצמ ץראלו איזא ץראל , ןוי ץראל |

 , ןייהר רהנ תוצראו אינאטירב , ררפס , תפרצ תא רֶקַבִיַו שמשה אובמ ץראָּב
 ילעבו םישרח ימכה , בל ימכח , םוריהמ םיֶרפופ םהל ןק ואצמ ותוכלט להב |
 םיאלמ הברה םירפס בתכ רשא ינויה ךרַאטּולפ היה םל:מ לודגהו , םידומל ןושל |
 , בשוחו שרח ירי השעמ לכלו םילודג םינינבל הזעה והבהא לע ,:תעדו המכח |
 ותרובק תבצמ , ילָאּפיט די לע הרשה ינפ לע הנב רשא ותיב תובהה ידירש ודיעו ||
 דועו , אמורב רשא (גרובסנַאירדאה) הבגשנהנ ותדוצמ ,  וייחב ןיכה .רשא < |

 = ויתובצמו וינונב רתומ ודרש רשא רפסמ ןיא םירירש =
 תא ארקיו , בכובדןב ל ותמח לכ ריעה ,.וכלמל תינשה הנשב + 4

 המחלמ דבּכ של והוציו , אינאטירב ץראמ לוחגה ואבצ רש סורעפעס סולי |
 .םמש תּוחמלו םידוהיה לכ תא רּבַאלו דימשהלו נורהלםג ,'אוהה רובגה לע |

 ,הדוהי הצרא וירוכנ תובבר םע סורעפעס סוילוי אובב . םימשה תחתמ םרכזו |
 תעב יכ / התדר .דע הילע םהלהל םילשורי לע תולעל והשעמ: תושאר התיה |
 = = , הכותב שדקמה תיפ תא הָנּב םג הבגשנ המוחב םכוכזןב התוא רצְב איהה ||

 = םיללח וליחב ליִּפָה בכוכ*ןכו , םילשורי לע סורעפעס סוילוי םָהְל םיבר:םימז

 ןיא
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 אמורה תעמשמ? םבישיו .םהילע ודי תא ריבכה סונָאיִארטו , ומיתורסומ
 -  ותקרצו ותמכח רובעב היננח ןב עשוהי 'ר תא בהא הזה רפיקה . הנושארבכ
 "וכ ונימאה םידוהיהו . םילשוריב שדקמה היב תא תונבלו :בושל וידי תא אָלַמִיַ
 ךלמה ידי לע הכותב לּובָז תיב ול תונבל םילשוריב רוע רַחָבּו ומע תא 'ה רֶקָפ
 . סרפ ךלמ שרוכ ידי לע תיבה ול תונבל םינָּפל םהיתובא תא דקפ רשאכ הזה
 ינפל םידוהיה תא ונישלה (םלועמ הדוהי יררוצ םינורמשה םה) םיתוכה ךא
 תוכלמב ודרמיו םידוהיה ובושי , הזה תיבה ןָנּוַיְו הָנַּבִי םא יכ םרמאב רסיקה
 בבל ירדה ודרי םהה רתסב יִנשְלֶמ ירבד . ארענ ימיב ןכ ושע רשאכ אמור
 רקפ רשא הדוקפה רבד לע בצעתיו , םידוהיה תא אונשל ובל ךפהיו , רסיקה
 םידוהיל קחי יכ םיתוכה ול וצעי זא , -- בישהל ןיא רשאו שדקמה תא תונבל
 | רֶבִד תא לָחָי אל הזה רבדבו , םתרות תדכ אלש שדקמה תכאלמ תינבה תא
 = תונבתמ המואמ תּונָשְל ובאי אל םידוהיח יכ , דוע הָנָּבִי אל תיבה םג , ותרוקפ

 < , ןכ שעיו , רסיקה יניעב םהירבד ובטייו . = -- םתרותו םתד תורמל שדקמה
 רסיקה תרוקפ תא עומשל ןורמ תיב תעקבב םירוהיה תרע לַהְק ףסאתהב יהיו
 תא לשיו רסיקה םב לָתָה לָתֶה ךא יכ סתוארב לודנ ףצק ופצקתה , הנורחאה
 יר ךא , אמור תוכלמב דורמל רחי ודסונ םבבל םוחבו , אוש תלחותב םשפנ
 רשא הריסחה לע ּולָשִמ תא םהינזאב ואָשְנְּב םבבל תא ַעיִנרַה היננח ןב עשוהי
 ּףשה הזבו -- ונורגמ האיצוה רשא םצעה רבד לע פרוט יִרָא תאמ ּהָרְכש השקּב
 סונאיארט רסיקה תא תרחא חור התיה זא ינמ , הפל די ומישיו , םתמח תא
 וסָנ זאו , םתרות תוקהב וכלי לבל םהילע רזנ םג , לזרב לע םירוהיה לע םשיו
 ופסאתה ענעריקב רשא םידוהיה יב ,  םהילעמ אמור לע לבָחל תינש םידוהיה
 םהיררוצ םינויה לע ומוקיו,תוכלמב ודרמיו םהירובג סָאקּולו סַאערדנַא לגד תתת
 םשו , םירצמב רשא איררנסכלאל ּוסָנ םהידירשו , שיא 290,000 םהב וגרהיו
 ענעריקב רשא םידוהיה ךא , בר םע םהב וגרהיו תמקונ ברחב םידוהיה לע ומק
 םהב ושעיו ןעיביל יבשוי לע ברחב ולפנתיו םהה םהיחא ימד תמקנ תא ומקנ
 םָחָל אוהו , ןעיבילל ואבצ רש אבוט סּוירַאמ תא סונאיארט הלש זא , בר גרה
 .. הבטל םעירכיו םחצניו , םתרזעל ּושִח רשא םירצמ ידוהיו ענעריק ידוהי םע
 יאה יבשויב וגרהיו , ןרעפיצ יאב םיבשויה םידוהיה םג וצרפתה הנשה תפוקתל

 ןרעפיצל םירובג ידודג סונאיארט חלשיו , ּוסרהיןיִמַאלַאז ריע תאו םינומה םינומה
 םירוהיב ךיו סונאירראה רַבְג הארונ המחלמ ירתאו , סונאירדאה תדוקפ תחת

 תולובהת תושעל םידוהיה ולדח אל זא ינמ , אוהה יאהמ םשרגיו הלודג הכמ
 .'תרובגו הצע רתסב ומקר תופוצר םינש הרשע שלש . המחלמל לכה ןיכהלו
 'רשא ארונ רובג ירוהי שיא לגד תחת ופסאנ םלכו , הכוראו הלודג המחלמל
 םירוהי יפלא תובבר םג העתִיו , אוה בקעי יהלא חישמ יכ ןימאיו אושב העתנ
 אבכוב רנ) בֶבּוּכ ןֶּב אוהה רובגה םש , אמור רסיקב רי םירהלו וב ןימאהל

 ורה וילאו , (בֶבּוּכ םשּב רימת ול וארק םיאמורה ירפוס םגו , תימרא ןושלב
 לכ



 'ג סונאיצימאד  סונאיצימָאד בשי ואסכ לע יכ , ץראה ןיע תא סב ךשז
 ו"גתת--א'מתת | אנוש , הלבָמ שפנ לעב , תומָה שיא , ויחא ( סוגה
 91- 9% הוואתו עצבה תרמח ירחא ףדור , ץירעו רזכא , םישנא

 ירבד וידוקפב בותכיו , םיהלא בלכ ובל תא תתל זעונ הלא לכ לעוי , תובעתנ \
 ילב ךפש םייקנ .ימד םג . *<-- הוצמ .םכיהלאו םכינורא : רמאל תוזעו הפודנ |
 דוע הברה ךתיו , ברח ידי לע םריגיו ףאב ףַרֶר םידבאה םידוהיה תאו , ךשַח
 תומה ילבח תא ותוארב ובל זולעיו , םירצונה .תד ירחא םיטונה לכ תא סו
 םישנאמ .אלכ היה םיהי . תֶומל םיִחּוקְלַהְּב עיִגְפְ רשא לּואָשַה יִרְצִמ תאו

 , םיחצרנה יִמָדַמ םימָדא ויה ויפו ועְלָסּו , סוטיצאט רמאי , ?םימרחמו םיִשָרִמ
 ךלהתַה חּכ . הזה זעה .רסיקה ימי לכ .תומ תמיאו הלחלח החיה אמור ריעב]
 הֶיִציִמּוד יפ לע ולכיהב וידבע ותוא ּוחְצְר .רשא דע וימָשאב הזה . ץירעה

 ומשו הצעומה ירש ינקזמ דחאו ,  הָבָבּושַהְו הפיה ותשא ( סה 8)
 א'ג אפרע ג וחכ יצמאמ לכב ץמאתיו/הכולמה אסכ לע םרוה (ן10ק88) אפרעצ
 חינ--ו':תת תתָפ : םיאמורב .םונָאיצימָאה הָלָה רשא םיעצפה תא תואפרל

 96-98 תא ביִשָה םג , ישפחל םיריסאה תא איצויו םירוסאה יתב תותל
 ,הבוטל וניע םֶש םיללמואה םידוהיה לע ףאו , םתדלומ לאו םצרא לא םילוגה|
 , .םהיהלא תדובעמ םועירפי לבל ומע לכל וצו םילוג בישה , םיריסא איצוה|
 םֶבִחַו .ליכשמה רובגה ּואָבַצ רש תא רצִע ש שרוילו ןבל ול תקל הזה קידצה רסיקה|
 א"ג  סונאיארט לע בש רשא , יררפסה .(''03 8זז'נ) סונָאיארט םּויִפְלא בב |

 ו'עתת --ח'נתת .םשב ול וארק םיאמורהו , טפשמבו 4% ךולמיו וירחא ואסב
 99-11 | ראְזִאַצ םוילוי ידעלבמ אמור .ירסיק לכבו , ?ביטמהו -
 הרובגו חכב בל תובידנבו הלודג תראפתב וילא ףורע - ןושארה סונינוטנאו
 - םפקת תא הצעומה ירשל .בישה אוה . הכולמה תוכילהב תערו תוצעומו המחלמל|
 םב דָמְלְל שֶרְדַמ יתבו רפס ית .ןנוכיו ביטיהל ליכשהל הבְרֶה , םֶתרַשִמ תאו
 רזוע ןיא רשא םיינע ינב םימותיה תא דוחיבו , תעדו המכח םירוענה ינב תא |
 םיקיפא , םירשג , תושדח תולסמו םיכרד ותושעב רוחפמה תא לקה , םהל /
 ףְסא תיבו תונומראו תוריט , םישרקמו תולכיהב אמור תראפת תא בֶרָיַו , םיּפחְו
 תצעומה ירש ינקז םש וביצה רשא (קזמ) שדח קושו (קעהטַאילביב) םירפס |
 תארקנו הזה םויה דע םש תָבָצְנ איהו , ורכזלו ומשל דובכ תבצמ םעה ינב ישארו <
 דימת םימכח םע ךלהתיו , הישפותו המכת בהא אוה . סונאיארט תבצמ> םשב <
 רעיצארה ןואְג תא המחלמב רבש אוה . םכחה רפוסה סוטיצַאט .םע םג המו <
 , איורלאמ תא םדימ חקיו / (0008ַ) יונָאד רהנ לע םיבשויה המחלמה ישנא =
 ליח ישנא םכותב בשויו אמור לובגל ןחפסיו ןעגריבנעביז תאו יִאְכַאְלַאוו תא =
 איקיילעס תאו לבב תא דוכליו םיתרפה תא םֶחְל םדקה ץראב . םיאמורה ידלומ =
 ץראב םג . אמור לובגל םירהנ םרא תאו אינעמרא תא תפס םג , תובר םירע דועו <
 תא וקתַניו םיאמורב ורגב , ברע עלס יבשוי .יב , הלודגה ּובְרָח הָלָה בא

 ומיתורסומ



 ההובגה דנָאלטטַאש) הינָארָאלָאק דע אינאטירב ץרא תא דכל הזה רובגה ,וייח
 וואמ עבראכו , םהיתוכילהו םהיגהנמ לכ תאו םיאמורה תפש תא הכותב עַטיַ

 םינאטירבה הב וקיזחה רשא םיריאורדה תד .הב םיאמורה ּולָשִמ תופוצר םינש "
 שא ירחא ךא . םיאמורה תרב ליִלָכ הָעַלְבִנ יכ דע טעמ טעמ רוסחו ךולה הכלה
 וננ ןאיִצַאזיליוויצה רואו , םינאטירבה 'תובלב סהישרש םיאמורה יגהנמ ּוָה
 פונת ינפל ומעל ולכי אל יב רע ,םתרובג התשנ , םהירי ופר , םהילע
 גדעב רוצעל חכ ורצע אלו , םהילע ופינה רשא םיארפה םינָאראָלַאקה ברח
 . םצראב ץורפמ

 סוטיט אסכ לע ונב סוטיט בשי , םוניספסא תומ ירהא 5 9.
 פתת--ט"לתת השלשב אמור ץרא תא 'ה טפש ויתונוע בור לעו . וירחא הכולמה
 ₪ טָהְלִתַו תחקלתמ שא הָצרֶפ אמור ריעב . םיארונ םיטפש
 עב הָיוה רּושָ בט תווח רָבָר םג . רפא תומר ןייָעְל הבפהָנ רשא דע ריעה
 ןוממשה היה םהינשמ ארונו . הָלּואָש שיא 2 יפלא דרויו איהה .הריבה
 "רע יבצ , אילאטיא תראפת תא (נַעַַּזַא) ףוזעוו הפרש רה םשַה רשא לורגה
 כוהתו שא לּוּבמ םורזיו קח ילבל והיפ תא רַעָפ אוהה רהה יכ ,םיאמורה
 ַָּּכ לכ ךפהנ יכ דע ץראה שערתו הזנר ודי תָרגתמו , ויביבס לכ לע תבהלש
 עמ ורמשנו ץראה ןטבב ּועְלבָנ תוללָהמ םירע שלשו , הממש רבדמל לעּפַאעג
 (1101861ה) יאעפמַאפ , ( 10 הגעגזפ) םּונָאלוקרעה : ןה אלה,המראה ינפ
 המויאה .הפגמהו הלודגה שאה , אוהה ארונה םֶרְהַה . (618618) .ָאיבאטסו
 רָּכִו פוטיט תָיַח ץראל ּואָּכַד , ושדקמ תיב יבירחמ םיאמורב םעְוז לא הֶלָח רשא
 תעב :, -- הדוהָי תיראשמ ודי תא לקיו , ולכיה תמקנ איה 'ה תמקנ יכ עַרָיַ
 .(11 הש סוינילפ ףסכנ ףסָכְנ,(הוואל) הבהל יגלפו שא ילג ףוזעוו רה קרי רשא
 .םויאה ןוזחה ישרש לע תוקחתהל , עבטה ירקחב לודג רקוחל עדונה רוכבה
 טָהל רוטיק ילנלגו ןשע תורמת ךא , ואָבּומּו ואָצומ תא תש אוהה ארונהו
 רפיקה דידי ריעצה סוינילפ ויחא ןב ונל רפסי רשאכ , תמיו ושפנל קנחמ ּומָש
 .ינבל .םימיה .ירבר .רפוס םוטיצַאט לא .חלש רשא ויבתכמ ינשב ןַאיַארט
 .ןטבב תונומט תורורצ ויה ,לּואָש ןטבב ּועְלְבַנ רשא ןהה .םירע שלש ,  אמור
 ,ןוהקפה תא .בישהל המראה לע 'ה רקפזא רשא ונינפלש רודה ימי דע המראה
 .יניעל ןהה םירעה ולגנ אלָּפ חראב יכ . הנש תואמ הנומשו ףלא התא רקפָה רשא
 .רואל : ואיצויו ןהירחא רופחל המראה יכלמ ולחה איהה תעה ןמו , םירפוחה
 " , םינוש םילכמ םילכ : , םימי יקיתע  םירקי .םירבד ינומט ינופשו ךשח תורצוא
 :ירקוחל םיניעל ויה רשא םיאלפנ םירבד רועו םינשי די יכתכ / רמח ילכיה
 4 / , הזה רודה ימיב תוינמדק

 רחא שיאל סוטיט ךפהנ , םיאמורה ירפוס :תורע יפל הנהו 8 0.
 ותוצירע תא ךלשיו ותבושמו ותעשר תא בע , הכולמה .אסכ לע ותבשב
 בש ותומב ךא , טפשמב םיאמורה הבהא תא הנק יכ דע ונודז  תוירזכאו

 |  .ךשתה
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 ורשבב םוחמ רתונ אל יכ רע םיברקעבו םינקרבב ורשב תא ושוריו ף טפ טה

 ןנחוי תאו . ץעה לע ּולְת ותָיוג תאו , ןזרגב יס ושאר תא וריסה ז

 ריעב ויבא סוניספסא הנב רשא םולשה לה םש שרקה 7 תאו , תופרחנ
 היתולנעמו היכרד ולבָא,היתולסמ ּומשנ,השודקה ץרא הלפנ הלפנ זא ינמ . אמור |
 םידדונ ויהיו לבת תוצרא לכב ּורֶזיו ולג חצרו ברח ידירש , הדוהי תיראשו ומ |
 ביטמו בוט וטפשמ הראב םג ךא , םתמדא לעמ םשתיו ומע לע 'ה ףצק . וא |

 תא ַעַצַּב רובעבל םידוהיה תא ץיפָה ובוטו ותמכחו , המכחב והשעמ לכו אוה
 םרי הרצק ןענכ ץראב יכ . תונושלהו םימעה לכל םיהלא תעד דָמלְל , |
 רפס תיב קר םהל התיה איהה ץראה ,איהה השודקח הרועתה תא תואלמל

 הָעַד ואלמנ רשא ירחאו ; ץרא יספאל םירומו םינהכו 'ה ירומל תויהל ךונח תיבו
 תערה רוא וריאי רובעבל לבתה לכ ינפ לע 'ה םציפה , םיסכמ םיל םימכ 'ה תא
 עַלָּב .ץראו םימש הנוק דחא לֶא תנומאל ךרדה םהינפל ולסָיו םימעה לבל איהה
 אָשְנִיו וכותב רשא ערה ץּופי רובעבל , תערה ץע ירפ לע טולה גָזַה ינפ תא ה
 רשאי , היבוט רמאי ?םיוגב םתרזפנ יכ+ , םיבר םימע תויחהל םימשה תוחור 2
 םיהלא ןיא יכ םועידות ןעמלו ויתואלפנ תא םהל ורפסת ןעמל 'ה תא וערי א
 תא ועמש אל רשא 'וגו םיונה לאי 'ה רמאי , יםיטילפ םהמ יתהלָשוי ,  התל
 ואלְמ הדועתה תאזו ,  ?םיוגב ידובכ תא ודיגהו ירובכ תא ואר אלו יעמש

 , םהיחדנ ויה רשא תוצראה לכב . םֶראַמ לכבו םשפנ לכבו םבבל לכב םידוהו
 ירבד ; ודובכ תא ץרא יספא לכ וארו םיוגה לכ יניעל דחא לֶא םש תא ושי
 יכ דע ,םהילע םג ּהָנְנ השדק רואו , םירואנה םימעה תונושל לכ לא וקתענ ותרוע

 . ומשל שנֶמ רטקמ םוקמ לכבו , דחא לֶא 'ה םֶש ללהמ ואובמ רע שמש חר
 0 ביטייו אמורב תוירסיקה אסכ לע בשי םוניספסאו 88 |

 תא רוחא ביִשָה אוה . וינפל ויה רשא םירסיקה םהב ּועיִגַּפִה רשא הערה תא
 ירזכאה רפומה תא ריִסָה אוה , םיחרזאה תא תיחָשַהַמּו עַלָּבִמ אבצה ישנא ידו
 אלָמ אוה , הגגשב הכולמה דוהב עגונה שיא לכ לע אמור ירפיק ּוציִּבְרַה 1

 בר ןוה רזָפ אלו טפשמב ותיב תואצוה תא ּולּכְלַבַּב בהזו ףסכ הנידמה רצוא
 ריע תא רֶאָפל ףיסוה אוה , וינפל םיבלוההכ םיעותעת יקחשמו םינָמש התשמ לע
 תיבו , יםולשה לכיהי םשב :ול ארקיו הכותב הנָּב רשא רָאּפמה לכיהב אמור
 תיראש לע רשאו ץראה לכב ומש אצי רשא (רעטַאעטיהפמַא) לודגה לולהנה | '
 םיפָאטאבה תא בישה אוה , םיליבשמה םיעפונה לכ םויה רע וממותשי ותטילפ.
 רשא ירחא םירבעל הל  תויהל אמור לא ןייהר תלפשב םיבשויה (רעפאטאב) |
 והפָסב אמור תולובג תא ביחרה אוהו ,םאבצ רש םיליפיצ תרזעב הינפמ וצרפהה |

 אלָאקירגא אוה.ויאבצ ירשמ דחא אלשקירגא דכל רשא אינאטירב ץֶרֶא תא הילא
 ימי תורלות בתוכו לודגה ריכזמה םוטיצָאט ןהיח הלהתלו םשל ערונהו בבל
 וייה 4

0-7 , 
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 וקנה 8 .םילדגמה תשלש תא יכ ספא , תיברעמ תאפב ןטק קלח
 [ סוטיט יכ , די םב וחלש אלו ותינה לאיזיפו , םירמ : שוקיפיה : םשב
 הלפנ ןכ יכ הנה . -- לודגה ונותצנו ותרוכג לע םינמאנ םידע תויהל .םחינהל
 לכ שושמ יפי תלילכ , תונירמב יתרש , םיוגב יתבר ,םע יתבר ריעה הלפנ
 !םירקיה ןויצ ינב ולפנ ןב ! ושרק שדקמו 'ה אָסַּכ םילשורי המשל התיה ןכ !ץראה
 ורס , תמא לא 'ה םש תא םישידקמה . הדוהי ינב תיראשו , םיוג יצירע ודיב
 -- ! !דימת וינפ לע לארשי שורק תא םיסיעכמה רז לא ינב ודיב

 יםידוהיה 5 תובבר ימדמ ונואמצ תא דוע הורה אל סוטיטו 19. 5% 7.
 השע רשא ארונה חצרהו םויאה גרָהה לכב םקנ דוע העבש אל הירזכאה ושפנו
 בג רימשהלו גורהל וַצִיַ , םימשה לכ תחת והומכ השענ אל .רשאו םילשוריב
 הוירזכאה לכל הבצק ןיאו ?ק ןיאו,הדוהיבו םילשוריב רוע האצמנה תיראשה תא
 | םשדקמ תאו םצרא תא סרה ירחא ם םידיהיל זא ללוע רשא תוירורעשהו
 כב יכ , אטח לּואָשּו הרס רוע ףיסוה , האמור םילשורימ וזע תבכרמב ובושבו
 ליצאמ םינומה םינומה ךילשהל הָוָצ , וירבעו וירשל התשמ השע רשא םַעפ
 רופרוטה תויחה הָנָּפרטִּת ךיא ותוארבו/,םירָמנו תוירא ינפל םימורע םילשורי ינב
 ןימעפו , והיפ קוחש אלַמיִו ףכ אָקִמ ו הָנְחְצַפִּת םהיתומצעו םהה םידבאה תא
 וא ןלכָא ירתאו , תויַה יצירפ ונפל ודחי םינבו תובָא ןומה ךילשהל הָוַצ תובר
 וכולשהלו אוהה םויב ןהיִנָשִמ םליצהל הָיַצ , םייה חור םהב דועו םרשב יִצַה
 ;נ 1 םימיה לכ סוטיט השעי הככ , ןחה תופרוטה תויחהל ףרט תויהל רחמ םויב
 עמושה לכ הָועַי םעמַשל רשא הגופה ילב הלאכ חַצְר תולילע תושע רוע ףיסוה
 אמור יצירע לכו ַארענ , סויאק . וכותב ץלפתת ושפנו ורשב תרעש רמסת
 ןודזו ותעשרל רקַח ןיאו ףרט יררהמ ארונ אוה יכ , ותוצירע יִצַת ףא ושע
 |ווללהי םימיה ירבד ירפוס לכ רשא שיאה אוה הזו ! המועזה ושפנ תוירזכאו
 |וה הז ! השא ידולי לכ שושמו םדאה ןימ תראפת היה יכ ורמאיו ּוהּוחְּבָשיְו
 עא דהא םוי וילע רבע םא יכ וילע ודיעי םדאה תורלות יבתוכ לכ רשא שיאה
 !תב הלע ירלח ימימ דחא םוי+ : ארקיו ובל תמהנמ הכב דסחו הקרצ השע אל
 |וחאו , הדוהי ץראב ונודז יצח לכ תא םוטימ הלּכ רשא ירחא . *-- !דבאו
 עשב וזע תובכרמב עסיו , אמורל בש , יר ילב רע הבבושה ושפנ תֶואת ואלַמ
 א לא ורסָא , היבשב חַקָל רשא םילשורי תואבצ ירש ןועמשו ןנחויו / ריעה
 ושנ הבכרמה ינפלו , ָהיָעּושו םילשורי ידבכנמ שיא םיעבש דוע םע הבכרמה
 ווע תא םג , םיהלאה תיב תַזְבּו םילשורי ליִח תאו הדוהי ללש תא אמור ירש

 |ואלממה לורגה ןהכה ירגב תאוםירקיה תֶרָש ילכ לכ תאו בהזה ןחלש תאו בהזה
 .עמ סיטיט איבה רשא הדמחה ילכ לכו בהזה לכו ו ףסכה לכ תאו , ץפח ינבאב
 ןחצנה עסמ ירחא םיקיזב ורבע םילשוריו ןויצ ינבמ שיא ףלא תאמו , הדוהי
 |לותבהו כ ירובג םירוחבהו ליח שיא לכו םיליצאהו םיתרפאה םהו . אוהה
 יב ה לא ןועמש תא ואיבה ןכ ייחא , האמור סוטיט איבה רשא תופיה

 = 1 טפשמה



 םיללוע ,ועְקְּב תורה ,ּוחְבְט םולשה ישנא תא םג , וגְרה םהינפל ובציתה *
 םויב זא וללוע רשא חצְרה יללעמ לבל בצק ןיאו ץק ןיאו , עלסה לא ּוצפְנ -
 קר ורתונ אלו , שאב ופרשנ ויָאָתו ויָמָליִאְו ויתורצח לכ םע שדקמה . -- 'ח ף
 לוקו העורתב ואב םיאמורהו , יברעמה 'ולתְבִמ טעמ דירשו שדקמה תודו
 יליכפ תאו םהירשנ תא ולתיו , 'ה דובכ ןכשמ םש היה רשא םוקמה לא תורצוצ :
 לארשי יִהְלֶא תא ּופְרָמיִו ,םנברק סעכ םש ובירקיו ,יחרזמה רעשה חַכנ םהילילא

 תראשנ רשא שקמה תמוח לע זא ּורַתְסַה םיבר םינהכ . ושדק םָּכ תא ּולָבְ
 סומימ לא לפנתתל אמצהו בערה םהילע ףכַא רשא רע םידחא םימי םש ויהיוודו
 םירשי םינהכלי : םירמא םהל בישָה אוהה ץירעה ךא ,םשפנ דעב וילא - :'

 -- דחא דע םתוא תימהלו םב עגל ויו , צדחי םשדקמ תיב םַע תופס
 ישאר , הארונה המחלמהל ץק רוע היה אל תאז לכב ךא 18. 8 6 .

 . םוטיט םע ורבדג םשו , הנוילעה ריעה לא םליח ישנא יטילפ םע ּוסְנ םיִציִרָפ
 יכ , םתמחלמ ילכ םע ריעהמ תאצל ןוישר םהל תתל ונממ ולאש ןועמשו ןנח

 ךא . םפאב םייח חור תמשנ דוע לכ םקשנ ילכ תא וטשפתי לבל ועבשנ |
 םתמחלמ ילכ תא ךילשהל םהילע רַזְג קר , םתלאש תא םהל תתל הבא אל וש
 ;ומחלמה החקלתת ןכ לעו , רסחל םא טבשל םא ודיב םשפנ תא ריגפהלו םהיר ,

 ריעה קלחו חולשה ןיע רע הנותחתה ריע לכ הפרשנ רשא ירחא םעפה +
 תמוח לע תוללופ ךופשל םיאמורה ןלחה בא שחחל םירשעב , לָפע םשב ארק
 תכאלמ תא ּולָּכ (לולא שדהל יעיבשב) םוי רשע הנומש ץקמו , הנוילעה ד
 םהיררוצ ינפל םיצירע םירובגכ ובציתיו זא םג ופרתה אל םיאנקהו , תולל\

 וא ברחב וגרה , סוטיט םע תירב תורכל ובא רשא םימוראה תאו , םהימו | |
 בערה רי דָבְִּמ םהה םירובגה רי הטס הנורחאל ךא . םיאלכ יתבב םתוא וא

 המוחה לע הרעסב ולע םיאמורהו . םשפנ תורצו םלמע בורמו םב היה ר
 תופולש תוברחב ריעה ךותב וצרפתיו , םירצבמה תאו םילדגמה תא ושפק
 םיטלמנהו םיסנה תאו , תובוחרבו םיקושב ושנפ רשא םידוהיה לכ תא 1 .
 לע םג . בער יללח ואצמ םיבר םיתבב , רחי םהיתב םע שאב ופרש םיתַ
 אל השוחנה םשפנבו , בער תופעלומ וגומנ רשא תוהפשמ תוהפשמ ואר תוגש

 תא וללשיו הדוהי תבה יִּתַּבָשַמ לע ועיריו דוע וקחש ךא , הלמָה שגגָר ררוע
 תסח אל םיקנויו םיללוע לע םג , ותצר , ּופְרַט , וסמר , וגרה םייחה תאו םית
 םיבר תומוקמב . אוהה םויה לכ חצרהו גרהה השעמל תולובג וביצה אלו ,8 |
 םיאמורהו , ריעה ךותב תחקלתמה הארונה הרעבתה תא םירוהיה יִמד ירד

 םברת ובישה אל תאז לכבו , םהה םד ילחנב םיכרבה רעו םיקושה דע !
 , םד דוע ךופשמ ולדח זאו לטקמ םשפנ הָפיִעַו םדי הענו רשא רע הרעת
 . הב .דוסיה דע ריעה לכ תא טַהְלִּתַו הלכא רשא רע דוע העקש אל שאז

 הטילפה רתי תא םג םיאמורה ופרש (לולא שרחב ינימשה םוי אוה) רחמו
 קר הנממ וריהוה אלו ריעה תמות תא וסרה םג , ריעה ךותב רוע ראשנ

 קלח



 יי ,
 וצפק תֶומ תללי לוקבו,דאמ דאמב הרמו הלודג הקעצ וקעצ ,'ה שרקמב תחקלתמה
 וא סוטיטל ריגהל חלש רַהָמִמ ץֶרָו . -- ! םהימרב םֶתּוּבְכְל שאה ילחנ ירהנ לא
 \ םיליחה ירש לכו ,הפרשה םוקמ לא ץריו זופחיו , תֶפְלִיַו סוטיט דרחיו ,התיהנרשא
 !שערה ךותבו -- הלודג הלומהבו םירדס ילב וירחא םיצר םיצא ויתואבצ ירובגו
 'וירודנלו וירשל וחכ יצמאמ לכב קעציו הָגַהְו הָיַה סוטיט ץר , אוהה ארונהו לודגה
 יכ ץ וידי תופונת לא ּועָש אל ,ותקעצ לוק ועמש אל םה ךא . שאה תא תוובָכל
 / םירוהיה תאמ םקנ םוקנל םתקושת בורמ וללוהתיו , המה ןיי יִרַּכָש ויה םלכ
 + ! הרודמה ולידגה י: םלוק ועימשי הלאל הלאו י! שא ומישי : םיארוק הלאל הלא
 | לע םיפלאל ולפנתיו וענתשה יכ רע םתמקנ תוירזכאו םתבושמ הרבג עגרל עגרמו
 ורבעיו וגלד םיללחה תּולְבְנ לעו םהילגרב והער תא שיא וסמריו שרקמה ירעש
 !תלכאמ הפרשל ויהיו שאב רוע םירעבה םימלואה לע ולפנתה םיברו , המידק
 | וקחריו זע רתיב רוע וללהתה , 'ה לביה לא םעיגהבו . םיבר םירוהי ןומה םע שא
 | םירובגה םיאנקהו , המינפ שדקמה ךותב שא ידיפל וכילשיו והער תא שיא ופחדיו
 םימ ץרפכ םיצרופה םיאמורה תא שדקמהמ שרגלו שאה תא תובכְל כ ורצע אל
 ינפמ וסנ וא םיאמורה ברחב וחצרנ םה יכ ,הרורמה תא רוע םילידגמו םינוריז
 | ושער ותנְרְרַמ לעו רצוקה ירחאמ רימעב םידוהיה יללחולפנ חבומה תוביבס.םברח
 |ישנא ןיב ולידבה אלו רֶאמ בר גרה םש ושע םיאמורה יכ / ןתיא תורהנכוםהימד
 |ופמרו וחצרו וגרהו ורבע םילשורי תוצוה לכב םג , םולשה ישנא ןיבו המחלמה
 |שאה תא תובכל ודי הרצק רוצק יכ האר סוטיטו . -- תוגופה ןיאמ ופרטו
 | שדוק תיב לא ויליח ירש ישאר םע אוביו רהמיו , שדקמה תיבב תחקלתמה
 גילבהל לכי אלו ,ושדק תעפי לעו ארונה ודוה לע דאמ דאמב םמותשיו ,םישרקה
 | םג שאה הצרפ רשא רע אוהה ארונהו שודקה תיבהמ ררפַהְלּו ובל ןוהמת לע
 | םידוהיה ירובג תינש ורעְפשה הרהמ דע הנהו ,ויתוריק עבראב זחאתו וכותב
 םעפה רוע ושרֶח שדקמה תורצחב םג תיבה רהבו , םיאמורה לע תמקונ ברתב
 | תללי ,םזע תולהצמ ןואשו םיאמורה תעורת לוק . ראמ הארונו המויא המחלמ
 | דחי םלָּכ , תורוקו תוריק תרקרקמה שאה שער , םשרקמ תיב תפרש לע םירוהיה
 | , וצלפתהו והמת םימש ירומעו םירה תודסומ וזיגרה , המוקממ ץראה ּושיעְרַה
 | תֶרעבכ קוחרמ התארַנ ריעה לכו , תיבה רה תא ּוּבָס תבהלש םהתו שא לּוּבַמ
 | םשפנ תואְב ולפנ םירקיה ןויצ ינבמ םיבר , ונשעי ביבסמ היררהו תודלפ שאב
 | ,ףטו םישנו םישנא ,םהמ רוע םיברו ,דהי ותא ףֶרָשָהְל 'ה תיב תבהלש לא
 "שדקמה תיב יִמָליִא לא ואוביו שאה תבהלשו םיאמורה תואבצ ךרד וצרפתה
 | עגרב יכ םהל ואבְנ רשא רקשה יאיבנ ירברב ונימאה יכ , םש ובשיו םימורדה
 ! אלו וארבנ אל רשא תואלפנ 'ה םהל השעי ,שאב שדקמה תיב רעבי רשא אוהה
 \ םוחצריו םהה םיללמואה לע םג ולפנתה םיאמורה ךא . -- ץראב רוע וארנ
 | תא םיאמורה וללש , שאב שדקמה תיב רַעַּב רשא תעבו . דאמ הארונ תוירזכאב
 םירוהיה לכ תאו , וישרק תויכש לכו ונוה תולגסו ובהז רצוא תא , ותדמח ילכ לב
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 ריעה לכ ךָי , םינב לע םָא ךְי ,םוי םוי 0 8 ךי , לכיהו 0 לכבו
 ויחאב שיא ומחלְנ 2 םילכואה םירקיה ןויצ ינב . ליצמ ודימ יאו םרֶח
 שָבָי ריִצָח ףַכ אמ רעב ., תותפשאב תללוגתמה רבכעהו .ץץקשה הלב ע
 תא ולכא הנורחאלו,1תנחצו ושאב הלע רשא שבי ריצח,םיסוסה .תוְרָאְבּו םיתפרנ

 .םראה שפנ םֶצַקְשִּת ץקש רשא הבעות רֶבְד לכו םהילענ ךורשו םהינתמ רו
 , הרותה רפסב תובותכה תולֶאה לכ הדוהי תיראש לע הָכְתַנ איהה הארונה תעב

 ,םיללמואה םידוהיה לע זא האב םימשה לכ תהת הומכ התייהנ אל רשא הערה ם
 / םיללח תובבר תַנְהִצ . -- -- (גל .,חכ .אבת) הרותה הנשמב הבותכ איה אלה
 םשתו , דאמ דאמב הארונ הפגמ ץרפתו ., ריעה תונפ לכב התלע , בערה יללח |
 תרוהי ירובג ומחל הלא לכב ךא . -- תופסונ ברחה יללה לעו בערה יללח לע |
 םיפיעו םיבער ויה יכ ףאו , אמור ירובג תואבצב הל הצוחו םילשוריב םילשורומ |
 -- םעפב םעַפְב םהיביוא לע ורבגתה תאו לכב , גגומתת הערב םשפנז

 . םיהלאה תיב תפרש
 םלואה לע לזרבה יליא תאו םירכה תא וביצה םיאמורה 17. 8

 םלואה תמוח תא וחגנ םיפוצר םימי השש . תימינפה 'ה תיב רצחל רשא יברעמא
 השאו דאמ תולודג ויה המוחה ינבא יכ , םעיגי היה קירל ךא ., הנופה ילב איהה
 ,בא שרחל ינימשה םוי דע ינשה סוימ קירל ועגי הכ . ןתיא עלסכ ורכלתה התוחאב,
 םידוהיה ךא;םלואה תמוח תופעות 9 המחלמ תרעסבו םימלסב תולע וליפעָה 8 1

 רשא תוארונה תומוהתה יקמע לא המוחה יִמּורָמִמ די קזחב תינרחא םתוא ופחד
 לֶא די תולש יתלבל בָשָה רשא הבוטה ותבשחמ לע סוטיט םחנ זא . היתוביבמ
 ביבס ביבס הָחְקַלְתַה שאהו , םינוציחה וינינבב שא תיִצַהְל וצינ , שדקמה תמ
 וציו , השע רשא הערה לע סוטיט םָחָנ תרחמל ךא . הלילה לכו אוהה םויה 8
 לכ.תחת והומכ ןיא רשא אוהה לודגה תיבה 0 למה יב , הרעבתה תא תונ /

 םהמ םימוצעהו םיברה םיאמורה יכ ויל אל ךא , (באב העשתב) . |
 ,הָתַאָשּו התלשממ לע ,הדוהי תיראש לע ץקַה אב זאו . םושרגיו םהילע ורבנתה]
 םידוהיה ּוסְנ , בא שדחל ירישעב יכ ., השרק תויִבְש לכו ,ּהררהו ּהָדה לע
 תושונא תוכמב רוחא ּוּכַה תאזה םעפב םג ךא , םהיררוצ לע םעפה רוע לפנתה ,
 לַחִיַו , ודיב שא ריִפל ימור שיא הקל , אוהה שערהו ןואשה ךותב הנהו . אמ[
 ארקנה םינולחה רחא ךרד ריפלה תא ךלשיו ,םּורָמב ותוא םירהל והער ינפ : /
 ידנבב שאה הזחַא לק הרהמ הנהו . שדקמה תיב ךות לא , בהזה ןולח םשש

 םינינבה ןּופס תופעות רע לַעָּתַו ביבס ביבס חקלתתו םיִאְּתַה יצעב םג םינהכה
 - הארונה תבהלשה תא םתוארב םידוהיהו . -- שקמה תיבב רשא םילודנא|
 תחקלתמה ואו (ב'ח ע"יד) -



/ 

 ימיב םיאנקה ּונְּב רשא השדחה המוחה תא םג ,,(זומת שדחל ישילשב) ּהָתְדַר =
 ,רימתה לטב זומתב רשע העבשב ,ותָצָנ הדוצמה תאו םיאַמּורה וסרה , הוצמה =

 | תירפנו שא וניפצֶה יכ התה ןהה .תולובחתהמ .תחא ., 'ה תיב תא .תיהשהִמו '

 | תאו םימלואה לכ תא םיאמורה ופרש .תרהמה םויב יִכ , ל שדחל םירשעו

 2 מש ם םיבר .. -- םה םג םיללח סלפנ רע תוצוחב ודרונתה ןפְכ ימחלו בעְר
 ! וכְמְתנ תומה ילְבחְבו והרב תוְמהמ ךא , םיאמורה הנחמ לא וסוניו םפכב |

 תא ואיצוה םצפח זוחמל םעינהבו בהז תורוגא ּועְלְּב ריעהמ םֶחְרֶּב .םרטב
 - םיאמורהל תאז עדוהבו , םראה .לכ ךרדכ ץוח םּתַבְשַּב סָנֶטּבֶמ ןֶהה תורוגאה

 =. ו הלילב הליל יִרָמ ושע ןכו -- בהזה תא םשמ איצוהל םֶהיִנְַּב תא ּועְכְּב
 רמשמה תא דוע וקיזהה ריעב רשא םיאנקהו 1 ליצמ ןיאב םיפל לאלו תואמל וחצי
 ףאו , רקדי אצמנה לכו , םיאמורה הנחמ לא שיא סוני לבל םירעשה לב לע
 , םיאמורה לע תובר םימעפ ורבגתה תאז לכב , בעְרְב וגגומתה םיאנקה םג יב
 ןויצ תדוצמ לע השדח .הללופ ךופשל םיאמורה וחילצה םוי םירשע ץקמ ךא
 . דע .הדוצמה .תמוח תא וחגניו , הללוסה לא. בורקמ וישנאו ןנחוי תא ושרגוו

 ..תולשל דוע ףיפוה סוטוטו . התבשנ שרקה תדובעו ,'ה תיבמ ךסנו החנמ תַרְכַה
 | .ותרכי םא שדקמה תיב לא ודי חלשי אל יכ םהל עבשיו םידוהיה לא םולש ירבד
 | םואנקה םּועַז ןהּכה ףפוי ריב רימת חלש םהה םולש ירָבד ךא ..םולש תירב .ומע
 ו . וירבד לכ לא ובישקה .אלו ול .ועמש .אלו ובא אלו םשפנ אּונשו

 | רננמ םשפנ תא םידוהיה וכילשה , ןויצ .תדוצמ תוסירה ירחא 16. 8 4.
 םיאמור דודג םהילע רעתשהב תחא םסעפו , םויו הליל שדקמה תיב רעב םוחלל
 | וליפיו רוחא- םידוהיה ירובג רחבמ םתוא וה \ , םוי = ברעב ףשנב = םאתפ
 | , ,ןוטרימ ןב .הדוהי : םהה םילודגה םירובגה .תומש הלאו ., םיבר םיללח םהב
 |  םָאסקילַא ,הטפיג ,ןשוש ןב בקעי , הלטק ןב ןועמשו ., בקעי ,יסוי ןב ןועמש
 | לע לורבה יִלְיא תאו .םיִרְּכַה תא םיאמורה ומש איהה תעב . ריאי ןב ןועמשו
 , (עגנָאגנעלייז) . םימלואה . תא .וסרהיו . ורהְמ .םידוהיהו .,שדקמה .תיב המוח
 | , שדקמה לא םיאמורה וסרהי לבל , שדקמה תָיב לא ןויצ תדוצמ תא םירבחמה
 | עָלּבַמ -רוחא םהיביוא ידי תֶא בישהל תוארונ - תורובגו תובר תולובחת ושעיו

 | וארתיו םלואהט ואצי ,שאה הצרפ םרטבו .,,יברעמה שדקמה תיב םלוא ךותב
 | תופעות לע ּולע םיבר םיאמורו , םהינפמ .וסוניו םיאמורה ינפמ םינּומנּו םיִאְריִּ
 | תרקלתמ שא תבהלש הצרפתה .םאתפ עתפו ( וב ובשיו .וכותל ודריו םלואה
 | םיטלמנה לכ תא וגרהיו ביואה למ סהינפ וכפה םיסנה םידוהיהו ..םטהלַתו
 | שפנ ןובארל , דאמ בר ,.בְרְב םילפונהו , םיפרשנה .רפסמ יהיו. , הבהל רימ
 | ומ ןיא ךא . םירוכגה םהיחא תא ליצהֶל ,םהי .הֶרֶצק .רשא וירש לכו ףוטימ
 | העבשב) זא ופרשנ רשא םימלואה .רתי קזנַבו אוהה םלואה ק קזנב הוש םיאמורה

 |. ברקב,סעזב רעצי בערהו ., תיברעמ תאפב 'ה תיבל רשא םיאלפנה םיִניִנְבה לָּב
 | לכב םציפוו .םיארונה יָצְה  חלשי - תיחשב ךאלמכ ., הרגסמו הרוגסה םילשורז
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 ולפנתה םאתפ עתפב ךא , םיתיזה רה לע הללופ ירישעה ןויגלה ירובג ובפש |
 רמע ילולו , םאתפ דחפמ וגומנ םתיראשו בר םע סהב וליפיו םידוהיה םהילע |

 למע ירחא , אוהה ןויגלל הטילפ התיח אל , ץרפב ייוובג רחבמו סוטיט זא
 תוביבס  תומוקמ א םהילהא עוקתל םיאמורה וחילצה ץק ןיא תואלתו +
 לק הרהמ םנמא ,הנוציחה  המוחה לּומ לזרבח יִליִא תא ביצהלו םילשורי <
 לע וציפיו םיצפמה ילכ לכ תאו םהה תיחשמה ילכ תא וסרהיו םידוהיה וצרפתה
 םג םא יכ םיאנקה קר אלו . םיליכשמ םירובגכ הריעה ובושיו ץ תוצלפ םיאמורה
 וע ורזאתה םישנה םג / איהה המחלטב דגנמ םשפנ וכילשה  םירוהיה לכ =

 םתויהב םיאמורה ורבגתה תאז לכב ךא .האלפנ הרובגב 'ה תומחלמ הנמחלתו
 רשע העבשב . תיחשמ ילכ לכו רצוי ילכ לכ םהידיבו םהירוענמ המחלמ ירמלמ

 םהילע ושרק םירוהיה ךא , הנוציחה המוחהמ םידוהיה תא ושרג רייא שרחל .
 , רוצְמה תעב ונָב רשא השדחה המוחה ןיבו איהה המוחה ןיב הארונ המחלמ <
 יכ דע איהה המחלמה הרדועתה םיפוצר םימי העברא , םיאמורה תא ושרגיו <

 םשב הבוקנה השדחה ריע תא םג המוחה תא ודכליו םיאמורה רי המר הנורחאל
 םיפוצר םוי רשע העבשו ,םתמהלמ תא םידוהיה .ושדח ןכ ירחא , אהטעצעב =
 ּועָצְּב תאז לכב יכ ספא , םינומה םינומה םהב ותימיו תולהב םהיביוא לע ּוטיִמָה < |

 תאו ןויצ תדוצמ תא הַנַנְל ושע רשא תוללוסה עברא השעמ תא םיאמורה זא
 וישנאו אוה רהֶמ ,.איהה הלודגה הערה תא ןנחוי תוארכ , הינשה ריעה תמוח =

 תא שאב ופרשיו ןהה :תוללופה לע ץראל תחתמ רשא תורעמה ךרד ּורעתשינ |
 השלש םג ןכ ושע .ישילשה םויבו ., ןהילע .רשא םיצפמה ילכ תאו רוצמה יל |
 רוצָמה ילכ רתיב םג שא ותיציו םיאמורה לע ולפנתיו , ןועמש ישנאמ םירובג
 ,המחלמל הרובגו כ ופילחיו םיאמורה ורבגתה סויל םוימ,םהידיב רשא תיחשמהו |
 םנזא ּוטה אלו , םהיביואב םהלהל לָיִאְו ץָמא םידוהיה םג ופיסוה םויל םוימו

 תימרת תא םעדיב , ןהכה ףסוי ריב סוטיט םהילא חלש רשא םולשה ירבדל
 רשא םידוהיהל סוטיט ללוע רשא תא םתוארב םג המו , םתוצירע חּורו םיאמורה =

 ולפי םא הככ השעי םהל םג יכ ועריו , ריעה רעש חַבִנ םעיקוה רשא וריב ולפנ"
 . -- תומה ךרד וא ןוחצנה ךרד קר תרחא ךרד םהינפל זא התיה אלו ,ויל
 ,המחלמ דבכב םילשורי תא דוכלל ודי תלזא יּכ סוטיט תוארכ 15. 8 3. ,
 הבגשנ המוחב ריעה תא ףיקהלו רוצמה תא קיזחהל וַצִיַו הרעת לא וברח בישה
 םימיה דע ושע רשאכ םירתסנ םיכררב שפנ לָכא איבהל חכותמ שיא אצי לבל"
 רש בערהו םדא תובבר האלמה ריעה ךותמ םחלה םת הרהמ דע הנהו , םהה
 םעה תלדב ויַצְה חלש הנושארל . הרוצנה ריעה לע ותשר תחש שרפ תתשה
 ארונה תיחשמה רַבְג םויל םוימו ,םִע ירישעב םג םיטעומ םימי ירחאו , ו םֶמיִשָיַ
 בער יללח ,הָמּוד םדירוהלו הנממ היבשוי רֶעְנל ריעה תופנכב זחאיו אוהה
 יומ םייחה םג יכ , רָּבְקְמ ןיאו תובוחרבו םיקושב , תורצחב , םיתבב וללונתה"

 בער

 הו

 - תרחמה םויב . סונל םירי ול ושע רשא דע םשפנ ופרח וישנא םג ,ושפנ עב



 ניצירפהו םיאנקה ידודג תא ותיִמָצַה ירחא הדוהי ץרא לע והבילמיו ושארב

 ,הדוהי ץרא לכ תאו םילשורי רוצמ תא בזע שרחה רסיקה סוניספסאו .-- הכותמ

 = .הנשב ישילשה רסיקה םוילעטיוו םג חצרנ רשא תעב אמור ריעל וימעפ םריו
 םילשורי לע רוצל הדוהי הצרא ךליו אירדנסכלאמ זא אצי םוטיטו . איהה
 ירחא ריעה תא דוכְל יתלבל םיאמּורהל איה הפרח יכ , ּהֶּתְרִר רע הב םֶחְלהְלּו
 רצעה שרוי ּונְבְלְו שדֶהה רסיקהל םג . םידוהיב תופוצר םינש עברא תמחלמ
 תרובג לכב ּהָזע הנממ דירוהל תֶלְבָי יתלבמ איהה ריעה תא בוזעל אוה רּובָכְ"יא
 רהב והשעמ לכ תא עַצַבְל סוטיט ףסכנ ףסכנ יכ ףא הנהו , -- אמור ירובג
 המחלמה תא לָחָהְל םג ודי הרצק רצק תאז לכב , ביבאה אוב ינפל םילשורוו ןויצ
 ףוסאיו .רהַמ ןכ לע ,רוצָמַה תדובעל לּכַה רוע ןיכָה אל יב , ביבאה תע דע
 ילכו חתות ילכ , רּוצָמ ילכ איבה םג , שיא ףלא םינומשמ רתוי ליח ירובג וילא
 רשא / דאמ םוצעו בר רפסמב תיחשמו בצמ ילכ לכו לרב יִליָאְו םיִרָּב , םיִצְּפַמ
 . לבת יבחר לכב רצבמ ריע לכל םיאמורה ןכ ושע אל

 , םהילע תפקשנה הארונה הערה תא ואר םילשורי יבשויו 13. 8% 1.
 רע 'ה תומהלמ תא םוחלל ּועְבָשיַו םהיניב םולש ושעיו ורהמיו ,ּוהחִיַו וזגריו
 ינב םיאנקה םע םולש תירב ותרכ םילשורי ינב םיאנקה , ןורחאה םמר ףטנ

 תונלפה ילעב לכו , הטחלמב רחי םתא רודעל הרוינ ןב ןועמשל רי ונתיו לילגה
 לעו ריעה תומוח לע ליח ישנא וביציו תומוחה תא ורצביו ודרפתה אלו ודכלתה
 ארונה םלָמע לכו דעומה תא וריבעֶה רבכ ההא ךא , םירעשה לכ לעו םילדגמה
 לכ ופרשנ ,התוערב השא תוגלפה ומחלנ רשא הערה :ימיב יכ ! לַעָמ ראשנ
 בשנ יכ דע , תובר םינָשל הדיצו רֶּב םב םירובצה רצוא יתב לכו םימפאה

 הומכ היה אל רשא בער ,ריעב ץרפ ארונו םויא בערו , םחל הטמ לכ םהל

 רשא , םירובגה לכ וחתש ויתחת רשא בער , םימשה לכ תחת הרוצנ ריע לכב
 , אוהה רוראה בערה ילולו , םרָה .ליחה ישנא לכ תא ךִיַו , םיריבאה לכ הָלְס
 המחלמב אמור :יהובג למע לכ היה קירל , רצ ריב םילשורי הלפנ אל זא יכ
 ,-- -- אמור רָשָג תא ומעַר לוקב סיִנָה הדוהי הירא רונו

 הנָח , ינהפסל םיעבש תנשב ןסינ שדחב . םילשורי רוצמ 14. 8 9
 תורבכ עבש םילשורימ קוחר (סָאּפָאקס) םיפצ רה לע וירובנ תואבָצ םע סוטיט
 רובעיו בכריו , וירובנ רחבממ םישרפ דודג סוטיט רתב םש . (ןעידאטש) ץרא
 תא םירמוש םניא םידוהיה יכ ותוארבו ,םילשורי תומוח דע עיגיו םשארב
 וגומנ יכ ןימאה , ידוהי שיא אָצְמָי אלו הָאְרְי אל ריעה יָּבְסִַמ לכבו , תומוחה

 ןומה וצרפתה םאתפ עתפ ךא .ריעה תא שופתוי לקנבו וינפמ םילשורי יבשוי לב
 ןיב ורירפיו ,םש ואבחתה רשא םירעשה דחאמ לודג שער לוקב םיבר םירוהי
 לאל זא התיה םא ףא יכ , היבשה ןיבו וניב היה עשפכו וליח ישנא ןיבו סוטיט

 דע היבשב ותוא תתקל קר תֶוְמ םקנ ונממ תחקל ּובָא אל ,עגרכ ותימהל םרי
 .םחליו וברח קיִרַה סוטיט ךא . םהילעמ תולעל סוניספסא םהילא .הצרתי רשא

 רעב



 לע הלאכ תוער אבנמה א אוהה שיאה 0 המח לאלה :םינפ ל ישנ
 .אוה ךא ,הלמח ילב ןטב ירדח תוכמ והוכיו , םידוהיה לכ לעו שדקמהו ריעה |

 -אלו איהה הארונה .האירקה תא אורקל ףיסויו םהילא ןנחתה אל םג קרטצה אל
 שֶדַיַו תושונאו ,תוארונ תוכַמ ּוהְבַה , הדוהי תהפ ימורה סוניבלַא םג , ול ימָה ןתצ | =

 .אל אוה ךא ; ויתומצע לכ ּופָשְו ורשב עַלָב יכ דע :םינקרבו םיצוקב והשב תא =
 ו הָּבִה רשא הכו הָכַמ לכ לעו  העמד רירוה אלו םימחר שקב אל ,ולוק ןח
 .רשאכו ,הנושארבכ איהה האירקה תא אורקל ססויו י! םילשורי יוא יוא+ .: ארק

 . םיערה םירבדה תֶא /ארוק אוה המלו + אב אוה ןיאמו 1 אוה ימ םוניבלא והלאש =
 . םידוהיה לעו. שדקמהו ריעה לע ןנוקלו דופפל ףוסוה קר רבָד והנע:אל 1 םהה =

 .ןורגב ארק םישדח השמחו םינש עבש . ךליו והשרגיו עגטמלוסוניבלא והבשחיו
 .ותללי לוקו + ונורג .רחנ אל תאז לכבו , הלילו םמוי איהה האירקה תא ךשֶמילב
 = ו רבָד השא דולי לכ םע רבד אל ןהה םינשה לכו /-- םויל םוימ קזחו ךלה רוע ךְלָה
 ., םשפנ  תוירזכאב .ויתופמ תא ואילפה רשא םישנאה תא םעז אלו ףצקתה אל
 = לכ לע . ליָבִא וילא וטו וילע ולמח רשא םישנאה לא הכרבו הָדּות ןתנ אל םג
 \ הללו לוקב ארק קר רבד בישה אל , םילשורי יבשוי .והולאש רשא תולאשה
 = ,זע רתיב ותללי לוק םִיִרִה םידעומהו םיגחה ימיבו +,! םילשורי יוא ,יוא* : המויא
 תעבו .,ומעְו ושרק ריע לעו 'ה תיב לע םירורמת דפסמויהנ , דיחי לבָא שַעַיַ

 -= הקעז קעזיו ריעה תמוה תא תחא םעפ עשוהי בבס ,רוצְמב םילשורי האב רשא
 = ךא *,!הדוהי םע ךל יוא ! 'ה שדקמ ךל יוא ! םילשורי 'ךל יואי + הרמו-הלודג
 .ינבאמ ןבא וב הָעְנֶּפ אוחה עגרבו יי! יל םנ אנ :יואי : ובל תמהנמ קעצ םאתפ

 . ללמּו קעוצ ונדועב והתימהו הצרא .והכילשתו רועב םיאמורה רי רשא עלקה | |
 םישורפה לכו + -- 1 הדוהי ינב יוא יוא ! 'ה שדקמ היוא ! םילשורי היוא ו היואי =
 . תָלְלִַמ איבנה והימרי תללו , עשוהיב .הססונ 'ה חוריכ ּחָבָיַו :ואָר םירפוסהו ]|

 -.לבבכ וב ונימאה אל םיצירפהו םיאנקה ךא ..ומע תב דש לע השורקה ושפנב |
 , -- םהינפ דגנ הער יכ םהב חיעהל םהה םימיב 'ה חלש רשא םיתפומהו תותואה | =
 - + רמאיו סוניספסא אשנתה איהה תעב . סוטיטו .סוניספסא 19. 8 0. |
 ביהרה אל תאז לכב ךא *. -- !הכולמה התאי יל יכ , אמור אָסְּב לע בשָא ינא* | =

 - , ובָחב הנופצה תאזה הברה התמומה תא ויתפש לָד לע ריבעהל זע ושפנב רוע
 - הכולמ .דוה וילע ונתיו ודחי בל וצעונ .הדוהו לע םיאבוצה אבצה ישנא הנהו
 .ויבהואו וירש ינזא תא םוניספסא הָלְנ זאו + ! םלועל אמור רפיק יחי : וארקיז
 ועידוה תובר תונויזח םג", אמורב ךולמי למ יכ ובל ול אָּבָנ רבכ יכ םינמאנה

 - םולחתו , ךלמה םופירגא תוחַא הקיניריב בל הבָג זא . -- הזה לודגה רבדה ול
 " םג .אוהו ,  םוטיט תא רככ הָבַהא איה יכ ןעי , תּוכְלְמ תרבג איה יכ ץיקהב

 .רָצִע שרוי תויהל  ףַנּוהְו םֶרוה רשאכ התעו ,  הנמאנו הזע הבחא / הָּבַהַא אוה =
 .תחקל הל עבשנ ,ןקזה ויבא סוניספסא ירחא אמורב הכולמה אסכ לע תָבָשְל 8
 - תוכלמ רתכ םישי סוטיט יב זא הָוק ךלמה םופורגא םגי = -- השאל ול התוא | <

 | ושארב
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 < :תחא לכו ,םיִרְבח דהא שיאכ םיאמורב םחלהל דחי ורבחתה אלו התוער תא
 =< רעתשה אל תואבצה ירש לכמו ,  ץראב הדבְל תמלש תויהל זע לכב הרתה
 <  םירשה םהילא ובסי ןפ ותארימ ,םילשורי ירעשל ץוחמ םיאטורה לע דחא ףא
 הל התנכ הנלפמ לכ/ותאשמ ותוא וחייו ןוטלשהו הרשמה תא ריעב םיראשנה
 םוי לבבו , תוגלפה רתימ רמתשהל הברחב הדכֶל רשא ריעה קלחב רַצְבַמ
 , ריעב ול שפת רשא וקלחמ ותוא שרגל ויחא לע שיא אבצה ירש ולפנתה
 תורצוא לכו , םילשוריב םיבוטו םילודג םיבר םיתב וסרהָנ םהה םיערה םימיב
 תוגלפה תומחלמב םינש יתש ופלח הכ , שא תלכאמ הפרשל ויה תואובתה
 . ץק ןיא תֶוַמ תומוהמו הַצְרְו גְרַהְבְּג דש)ו סמחב , ןהה

 ריעב םִיִארונו םילודג םיתפומו תותוא וארנ , םהה םימיב 11.8 3.
 , עיקרה ינפ לע ָּךֶבָד הֶדִת ברה תומדב ריהזמ בכוכב (א :םה אלה ,םיהלאה

 רוא (ב , -- המימת הנש .ריעה ינפ חכנ םימשה בלב םק (טעמַאק) טבש בכוכו |
 שרקמה תיב ינפ לע הלפאו הליל ןושיאב ריאַה ותרובגב שמשה רואכ לודנ
 ,טָהל שא םלָּכ , םיניזמ אבצ ישנא תומד םָע םישרפו שא יִבְכִר (ג .- חבזמהו
 ןוזָָה ,(* רוצמ  הילע ומישיו םילשורי תא ּוּבְסָיַו ואוביו םימש יננע ןיב ופפוע
 נתב (ד .-- ויז שחחל םינשו םירשעב תוצָמה גה רהא ץרפנ הזה ארונה
 תיטינפה 'ה תיב רצח לא םינהכה ואב -- אוהה תוצָמה גח ירחא -- תועובשה

 לוק ועמש עתפל םאתפ הנהו , םטפשמכ שדקה תדובע תא םש רובעל הלילב =
 תולוקו בשק בר ובישקה ןכ ורחאו , םירבדו רמא ילב .ךא הנחמ לוקכ הלומה
 .תיבב רשא תרזמה רעש (ה , -- ! ?הזמ הכלנו העסְנ* : םיארוקה םירידא םיבר
 אוהה רעשהו ,שיא עגמ ילבמו רי ספאב הלילה יצחב םאתפ חתפנ , שרקמה
 + -- (** ַחָּכ בֶרּב ותוא חותפל ולכי שיא םירשע קר יכ דע דאמ דבכו לורג היה =

 ןב .עשוהי ומשו המדא רבוע ידוהי שיא ןוזֶת היה הלאה תונויזחה לכמ ארונו (ו =
 , .םיאמורהו םידוהיה ןיב המחלמהו בירה עלגתה .םרטב םינש עברא יכ ,ןנח
 הלע , היתונמראב הולשו הליחב םולש , החטבו טקשהב תבשוי םילשורי רועב
 , תוכסה גְחְב תואבצ 'ה ןודאה ינפ תא תואָרְל המילשורי רַּכאַה עשוהי שיאה
 : רמאק םירורמת יהנו יכב לוקב םאתפ ארק ,בל יזלַע תולהצמו גגוה ןומה ךותבו
 לעו ןתח לע יהנ לוכ : םימשה . תוחור עבראמ לוק , ברעממ לוק , תרזממ לוק*

 עשוהי בבס האלהו אוהה םויהמו , -- ! ?הרוהי םע לכ לע יהנ לוקו , הלב

 . םיבר , הנופה ילב איהה האירקה תא ארקיו םויו הליל םילשורי תוצוחב טטושיו
 4 ירישעמ

 . ,,הזה רבדכ רפסי (ג"י קרפ 'ה רפס) םימיה ורבד רפסב סוטיצאט ראפמה רפוסה םג (*

 .יצולח בר םע תומד : ץראבו םימשב םיתפומו תותוא וארנ (ק"מהב ןברח ינפל) איהה תעב : לזו
 ..7 ש?ע יוכ הלילכ סיבכוככו עיקרה רהזכ וריהזה םקשנ ילכו םימשה עיקר םורב המחלמ ושע אבצ

 ר"ת : ל"זו הזה אלפכה רבדה תתמא לע ודיעי (ט"ל) 'ד קרפ אמוי תכסמב ליזח םג (**
 ביר ןהב רעגש רע ןהילאמ תוחתפנ לכיהה תותלד ויהו 'וכ תיבה ןברוח םדוק הנש םיעברא
 רפיסה (םיריעש ינש קרפ) אמוי ימלשוריבו . 'וכ ע"א תיעבמ התא יתס דע לכיה לכיה רמאו
 רפסי ןכו , -- תוחותפ ןתוא ןיאיצומו ןימיכשמו ברעבמ תולענג לכיהה תותלר ויהש רפסל דוע
 . (ל'גה רפסב) סוטיצאט םג
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 / ו ,םילשורי תיל ל סוניספסא ירי ופר , אמור הל תנָבש ומ סנ
 תכרבב שדחה רסיקה תא ךרבל אמורל ךלמה סופירגא תאו ּונָּב סושימ ג

 .םיכאלמה ועיגה םרטב ךא . םידוהיה תמחלמ תודא ועד תא לואשלו הכולמה /
 - תואבצו , הכולמה התאי יל רמאיו אבצה רש ָאהְטָא רבכ אשנתה , ףאמור םהה
 - .שארב אבלאג חצרֶנ םיטעמ םימי ירחאו . םוחצניו אבלַאג תואבצ םע ומחל וירובג =

 - ינב וממוקתה .םוי םיעשת ץקמ יכ ספא . ַאהטָאל הכולמה יהתו , הירק תוימה
 .םיהלא תמוהמ יהתו , םריגנ סוילעטיוו לע תוכלמ דוה ונתיו זנכשא תואבצ
 = אל ולו -- םיאמורה תוצרא לכב :תוארונ . תוכובמו תוירורעשו , אמור ריעב
 . תתא הָרְנַא םֶלְּב ושעיו הדוחי ירובנ זא ורענתה ול ,םידוהיה זע זא רבשנ
  שארב ךלמה סופירגא םג זא .בציתה ולו ,המחלמ תרעסב אמור לע רעתסהל |
 = אל םא עדוי ימ , איזא ימע לכ םע  תירב 1תרַכ ירחא םהה םירובגה תואבָצ <
 . תואושמ לע ססונתה .הדוהי לגד םִנְו הָלַּפַמ יעָמל י יִהְּתַו תואושמל אמור זא הלפנ |
 . הכולמ דוה דוע אשי לבל הדוהי םע לע ץרח) רבכ לבא .. .איהה הנויה ריע <
 . , ! ץראה ץורעל הנש תואמ עברא תוכלממ תרבג דוע יהת אמורו <

 = ימיב ַחכ ול אל הער ברחמ וטלמנ רשא םילשורי .ירובגו 9. 5% 7.
 = תויהל םהיתועורז תא ואפר אלו , םב םֶהְלַהְמ סוניספסא לַדָה רשא םהה הבוט < ו
 < הבושמ ובבותשה קר המחלמ תושעל םיאמורה ובושי םא ּורָצָי םימיב תות 1
 -> תומחלמה תא סוניספסא תוארכו ,והערב שיאו שיאב שיא ומחליו תתצָנ
 , = יכ .הרוהי ירע רתי תא תיחשהל דוע ףיפוה , הריבה ריעב רשא תומוהמהז <

 = = (:'הפסל 69 ט'כתת א'ג) חטב דוע .ובשי רשא םירעה תא םג דכל ןויס שרחב
 תא גורהיו , םירפא ץראב לא תיב תאו םיברקע לילגו ינפע ליִלג  ירע תא -
 םודא ץראב זא ץרפ םיליחה רש סילאערעקו , םידבעל םתוא רכמ וא ןהיבשוי

 < אלו ,שאב התוא חלשיו הדוהי ירע לכב הקיתעה ריעה ןורבח תא דוכליז
 < + ןה אלה , (םילשורי תלוז) , רצבמ ירע שלש קר םידוהיה יריב דוע וראשנ
 < םחלהל סוניספכא .דוע זעונ אל תאז לכבו .םוידוריהו , סּורָאכאמ , הרסמ
 אל םהה םירובגה ךא ..םיארונה הירובג  תיראש ינפמ ארי יכ  םילשוריב
 - תוערפ עורפל רוע ףיסוה הרויג ןב ןועמשו , ויחאב שיא המחלס תושעמ ולדָח
 / . הברקב היריבא לסל ריעב |

 = = תנלַפִמְל (א + תוגלפ עבראל םילשורי הגלפנ איהה תעב 10. 8 8
 - -רזעילא םאבצ ירשו , שיא םיפלא תשלש םרפסמ , םילשורוו ןויצ ינב םיאנקה =

 = | תשש םרפסמ , לילגה ץרא ינב םיאנקה תגלפמל (ב . ריאי ןב ןועמשו ןועמש ןב
 - תגלפמל (ג . בלח שוגמ יול ןב ןנחוי םאבצ רשו ./ המהלמ ירובג שיא םיפלא
 = ןב ןועמש םאבצ רשו , שיא םיפלא תרשע םרפסמ , ץראה םַע תלו םירקיפה
 = םיפלא תשמח םרפסמ ./ בלה יריבאו שפנה יזע םימודאה תֶגְלּפִמְְ (ר ,הרויג

 - תשא ואנש ןהה תוגלפה , הלטק ןב ןועמשו ןשוש ןב בקעי םאבצ ירשו , שיא |
 0 | תא

/ 

| 



 רחבמ תא גלה לא ואיצוה ., םברקב םהיריבא לכ ּולָס  ,המחלטו רצ תעב =

 ג הכותב .תושדח תומחלמ וללוחתה , הריעה ןועמש אובכ יב , םילשורי תַעְר
 אמורה ינפל דומעל המצָעו לָיַח תוברה תחתו , ריעה יחרזאו םיאנקה ןיבו

 ..תואשהלו רי ספאב סולו תב יִרָצְבִמ תא דוכלל םיאמורהל די ונתיו / םהירובג
 -- םיִצָנ םילג םתוא

 שיאו שיאב שיא ו יתרזא ומחלנ רשא םימיה ל הנהו 5 5% 5.
 ברע אל סוניספסא יכ . ריעה לע ברח ופינה אלו םיאמורה וטקש ּוחָנ , והערב
 םידוהיה ירבדל ונזא הטֶה אלו , םֶצְבְר םוקמב תויראה יִרּוג תא זיגרהל ובבל תא
 לקנב יב םרמאב , ריעה לע המחלמ תרעסב תולעל וב ויו וילא ולפנ רשא
 ףרחה יִמי לכ םיחטבט תונכשמב ויתחת תבָשל רתביו , וילא הנעיקביו הנשפתי
 םה רשא םהיתומחלמב םנואו םֶחּכ רתי תא םיִלָבְמ ריעה יחרזא רשא רועב
 לכ חכ ופילחיו ּושפָניו וליח ישנא ּותְבָש רשא ירחאו . והיחאב שיא םימחל
 אל זא םג ךא ., םידוהיב המחלמ תושעל .ביבאה ימי .תישארב םעְיִסַה , ףרחה
 םידוהיה יכ , ןרריה רבע ץרא לא .וינפ םשיו , םילשורי לע תולעל דוע זעונ

 ריעל וכרד תישאר יהתו . םיאמורב םיטעמ םימי ינפל םה םג ּורְרַמ םש םיבשויח =
 רשא .םימחה תוניעמה ללגב הלֶהְתל תעדוגה ריע , ןרריה רבעב רשא הרדנ
 ורהמ , המחלמל לּפַה ןיכהל םהידי תא ריעה ישאר םיאנקה ואצמ םרטבו , הכותב
 דוכלל ול :ורזעיו.תירב ומע ותרכיו םולשב סוניספסא ינפ תא ומדקיו םיחרזאה
 יעיברב . םשפנ .תא טלמל הכותמ וסוניו וזפהנ ולהבנ םיאנקהו , ריעה תא
 םירוהיהו , ריעה ירעשב וליחו סוניספסא אב (ו':הפסל 68 ה'כתת א'ג) ררא שחוחל
 הכ ןיבו . םיאמורה םע םה םימלש יכ .דעלו תואל םריע תמוח תא םדיב ופרה
 ולפנ שיא ףלא רשע השמח , םגישיו םיסנה םיאנקה רהא סודיקאלפ ףרר הכו
 םי תולוצמ לא םַתָפְרִג וימימ תֶלְּבָשְו ןדריב ועבְמ רפסמ ןיא םישנאו , בהחב זא
 תא סוריקאלפ דכל ןכ .ירחא .. םלוע ידבעל-ורכמנ שיא םִיַפְלַאָמ רתויו ., הלמה
 ליָה ריִקָפ .םוינָאּו . ןומישיה תב תאו םָאיוויל ריע תא + (₪41ַפַא) לבא ריע

 השפתיו המחלמ רָבּכ הילע ךופשיו (6888ז8א) הרזג ריע לא וינפ םש םיאמורה |
 םירהצ רושי בטקכ ךלה םשמ , הכותב שיא םיפלא תעברא גורהיו שאב הפרשיו

 ' גורהיו םירפכהו םירעה .לכ תא םַשָיַו אוחה ךלפה לכב שאו םדבו ברחב רובעיו |
 'רשא ררמה תרעס המק םיחרי השלש ץקמ . םידבעל םֶרָבִמ וא םהיבשוי תא
 .'ץרא לכב .סוניספסא רבע זאו , ןדריה רבע תופנ.לכב הממדל םיאנקה ּוריעה
 -\ םירצבמה לכ סַרֶה , םירפכו םירע םשָה , המיו הבגנו הנופצ רעתשיו , הדוהי
 .!(םרת שופתל חכ םהב ןיא רשא םיחרזאה תאו המחלמה ישנא לכ תא גורהיו

 / . םירבעל רכמ ףכב
 חה וליה םע סוניספסא עסנ הלאה םירבדה ירחא 8.8 6.

 .רשא אמור ינויגל יכ םהיפב הרושבו ותארקל םילק םיכאלמ הנהו ., םילשורי לע
 -!רש ַאבלַאג שארב תוכלמ רתכ ומישיו ,ַָארענ רפיקב .וררמ  דרפסו תפרצב



 ,שחיה םר שיא ,(םילשוריב הוצמהו דיגנה ןוורוג ןב ףסוי אוה הארנה 7 וו
 ליחה רובג רענינ תא םג . הבחא תילכה ומע  בהואו םינפ אושנ , רבכנ רישע

 ינבל השע רשא תועושתה תאו תורובגה תא .ול ורכז אלו , החבטל ןאצכ ּוקיִּתַה
 ןוטלש תואושמ לע זא .אשנתה בלח שוגמ יול ןב ןנחויו ,םימיה לכ הדוהי
 ּושיִחַה רשא לילנה ינבו , הדוהי תיראש לכ לע ןיצקלו שארל תויהל ןירדהנמה
/ 

 םישנא ברחב וגרה , תש דאמ וערַה דחי ם / 0 ידלי םיאנקה ןיבו

 םה יכ םהילע םללוגתהב תע לכב הקרצ ישועו הרות ישפות םיהלא יארי סיב
 לכ לע םירמוש וביצה םג . םיאמורה םע םולש תירב תורכל תובשחמ םיבשוח
 . ריעה ןמ חורבל וצפחי רשא םישנאה לכ תא דימשהלו גורהל םילשורי ירעש
 ושיחקה , םיאנקה תאמ הערה םהילא התלֶכ יכ ריעה יחרזא ואר רשאכ יהיו
 ,םהינפמ םושרגיו,תאזה םעפב םג םהילע ורבגתיו,ראמ הזע המחלמ תינש םהילע
 םיחרזאה ועדי תאז לכב ךא . הנושארבכ 'ה תיב תורצחב םהל טלפמ ושח םהָו
 תומהו םייחה רשא שפנה ירָמ םיאנקה ינפל רומעל םרי הרצק רצק יכ םשפנב
 תאו הרויג ןב ןועמש תא םהילא וארק ןכ לעו : , םהיניעב דחי ואשי םינזאמ .
 ןנחוי תא םוחלל ןיצקלו שארל םהילע והומישיו , ולגרב רשא שיא ףלא םיעברא

 (ו"נהפסל 68 ח'כתת א'ג ןסיכ) . םיארפה םיאנקה תאו יול

 ףופאיו םודא ירעו םיברקע ךלפב ץראב רבע םשמו , הרסמב רשא םירקיסה|
 , ןיאנ םשב תארקנה רצבמ ריע ול ןביו םירקיסה תדעמ םיבר ליח ישנא וילא]

 םינוחה םיאמורה לע לפנתהל המזמ בשח םיבר םימי ,םּוידְוריַה רצבמ תאו ןור /
 ולכו אל יכ , איהה המחלמב ול רוזעל ּובָא אל = " , םהילהאב חטב] ,

 הבוהאה ותשא תא ּוּבָשִיַו ךרדב ול וברא תחא םעפ , םציפיו עמ ב םעפב םָת :
 .ץראה ץורעל דוע ףיסוי אלו םהעמשמל רוסי זא יכ ּווקיו , המילשורי הואיביו

 הרהמ .ותשא תא ול ובישי אל םא יכ עַבְשּיַו זע רתיב םהילע ףצקתה אוה א
 ,הארונה ותעובש ינפמ םיאנקה וארייו , שאבו ברחב םילשורי תא םֶשָי זא לק

 תושעל היוטנ ודי דועו ופא בָש אל תאז לכבו ,ותשא תא ול ובישיו ורהמוו
 תאו , םהב ותמקנ תּולְבְל אוצמ תע רע םילשורי ירעש לע ןַחּיַו , םיאנקב תומקנ
 םתתבו ריעה ירעש תא וינפל םהתֶפב םילשורי יחרזא ול ּןאיִצְמַה איהה אוצמ תע
 לע הער רוע ופיפוה הזה רברב ךא .. םיאנכמה תרעב םקנהל תמקונ ברח ודיב

 תער

 2 /רשא ירחאו . ובבל תמזמ תא רואל ו ול ורע םילשוריב - טל

 לא רבחתה הרויג ןב ןועמש יכ ונרפס רבכ . הרויג ןב ןועמש 6. 8 4.
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 ", השקה וברח תרגתב ןטב ירדה תוּכָמ וכְה,ותארקל ברחב ואצי רשא םימודאהו

 :ריע תא דכל םתרזעבו , וידודג תואָבְצ לא ּוַפְסיִו וילא ורבחתה םהמ םיבו
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 = אל ןהכה היננח םג , םלוע יִהָמָכ ונשייו םהילע הלפנ םיהלא תמררת יכ / הלילו
 - יב ,וא ותבאלמב הפרְתה רשאמ אל , רמשמה ישנא לע אוהה הלילב ויניע חקפ
 - וצעונ זאו , םימשה ןמ 'ה תאמ ץּורָ ןוילְּכ וישנא לעו וילע ץרהנ רשא ללגב םא
 רחא תא ןהב וררגיו שדקמה תיבב רשא תורָנמַה תא וחקיו ודחי בל םיאנקה
 תורה שער לוק תרעס םג םירידאה םימערה תולוקו , ריעה ירעשמ םירעשה
 רעשה תא וחתפיו , הנהה תּורָנַמַה לוק תא עומשל תעמוש ןאל ונתנ אל ארונה
 םשמ איצוהל םיהלאה תיב לא ואוביו , הריעה ואב םימודאהו , םימודאה ינפל
 םילשורי יחרזא ןיב הארונ המחלמ הצרפ הרהמ דעו,וכותב םירוגסה םיאנקה תא
 ורבעיו וצרפתיו , הנוילעה לע התיה םימודאה רי ךא , םיאנקהו םימוראה ןיבו
 , תולותב םג םירוחב , םירענ םע םינקז , םינומה םינומה ּוחְצַרִיו ריעה ךותב
 ידיב אוהה הלילב ּוְצְרִנ רשא שיא םיפלא תנומשמ רתוי ואצמנ שמשה תאצבו
 היננח תא ושפתיו , םקנ דוע ועבש אל םהה םיחצרמה ךא . םיאנקהו םימודאה
 ונעליו וקחשיו םהיתויונ לע וכרדיו םוגרהיו םילודגה םינהכה אלמג ןב עשוהי תאו
 היננח תומ , -- םיבלכל ובילשה םשרק רַשְּב תאו , הפלקו זּוב םהילע וכפשיו
 רובגהו קירצה חצרנ אל ול יכ , 'ה שדקמ תוממשו םילשורי תוסירהל וק הנ
 ּוחיִשקֶה םאו , םיאמורה ןיבו םידוהיה ןיב םולש השע זא יכ / אוהה ליכשמה
 ול ורתַעָנ רשא דע המהלמ דבכב סהילע ודי תא דיבכה זא םבבל תא םיאמורה
 ,הנידמה תמכחב היננחמ לפונ היה יכ ףא ,אלמג ןב עשוהי םג . -- םולש תושעל

 עישוהל ול בר וידיו,םישודק תעדבו הרותה תמכחב םידוהיה לכ לע םמורמ היה
 ריעה לע ץּורח ןויְלְּכ ץרענ לא ץֶרָח רבכ ךא . םנגמו םזועמ תויהלו ןויצ ינבל
 רָהַטְל רָמא רזגיו . םהיללעמב םהה םירוראה םידַזה הואמט רשא השודקה

 + -- הערה ינפמ םהה ץרא יקוצמו םיקירצה ופסאנ ןכ לעו,שאב ושדקמ תיב תא
 ןויצ ינב לכו םילשורי יעוש לכ םיאנקהו םימודאה תדע ינפל ואבוה ןכ ירחא

 םע םולש תירב תורכל םשפנ תא שי יכ דָשָח וק םהילע וכשמ רשא םירקיה
 םֶלְּב תאו , ברחב םהינפל ובציתה רשא םידבכנה םישנאה לכ םג ,םיאמורה
 םתואב קר םינמאנ םידע ילבמו שורד רוקח ילבמ אוהה תורָבַע םויב ּוָצָר
 םילשוריל םַעְסַמ לע םימוראה ומחְנ ןכ ירחא ךא , == םימד ךופשלו םקנ םוקנל

 תא םירוסאה תיבמ ואיצויו ורהמיו/ושדקמבו 'ה ריעב ושע רשא ברה גרהה לעו

 ואציו ועפיו , םפכב סמח אל לע םיקיזב ורפא רשא םיתרפאהו םירישעה לב

 ;םימודאה תבושת לע וחמש םיאנקה םג ריעה יחרזאו,םצרא לא ובושיו םילשורימ

 ובָש רשא לע םיאנקהו , םהומכ םדא יארפו םירזכא ירימ םֶלְצְנְהְּב םיהרזאה
 . םשפנ תא לבכ עשרב תולילע ללועלו , םילשוריב םדבל םימילש תויהל

 .ופע,םילשורימ םימודאה ואצי אצי ךא יהיו . םיאנקה תלשממ 5. % 3.

 .תא 'ה ריעמ תימצה? התיה םֶטְּבִמ תישארו , הברה םתמזמ תא תושעל םיאנקה

 םבל רָחָּפ םירובגה ינפמו , הלודג האנק םיעושב ואנק יכ , הירובגו ָהיָעּוש לב

 - נב שיאה םג היה , זא וליפה רשא םיברה םיללחה ןיב , ברחב םהילע ומוקי ןפ
 ןוירונ



 . ןלאומש ומשו ויתחת רחא ןַחכ לרוגה יפ לע ורחביו , 6 ותנוהכמ ל
 דע םירדהנפה ףא םהב הרח זא . םינבא בצוחו רומל אל שיא , םש ילב |

 ,(םילודג םינחכ םינפל ויה רשא) אלמג ןב עשוהיו היננחו,םדימשהל ורמאיו
 םֶחְלַהְלּו סָהיִנְַא תא תֶאשל םיחרזאה חור תא וררועיו וריעיו ריעה ךותב ורבע
 תארקל ברחב ואציו םיחרזאה וררועתה הָרהַמ דע הנהו . םהה םיִהְצְרִמ תדעב |
 םיצירפה לע ורבגתיו/איהה הוצמ תמחלמב אָבָצ רשל םהל היה היננחו ,םיאנק /
 םיתרזאה ולח זאו , שרקמה תיב תורצחב ורתסנ יכ דע תיבה רה לא םוצחלוו |
 ומש קר , םיהלאה תיבב םדא ימד תא ךופשל ובא אל יכ , דוע םהב םַהָלַהמ
 . שדקמה תיבמ ואציו םהידימ םתמחלמ יִלָכ תא .וכילשי רשא דע רוצמ םהילע | |
 אורקל הבשהמ םיבשוח וישנאו היננח יכ .םילשוריב לוק אצי הכו הּכ ןיב |
 םיאנקהל תאז עַמָשַהְב יהיו.םולשב םילשורי ירעש תא םהינפל חותפלו םיאמורהל |
 .. לודג ףצק ופצקתה . , בלח שוגמ יול ןב ןנחוי תלשממ תחת רשא לילגה ץרא יג |
 , שרקמה תיבב םירוצנה םיאנקהל רוזעל וררועתה םיִרְבח ךחא שיאכו . רמ
 םתוארבו , ויערמ תזחאו היננח תבשחמ תא ריפהל תחא הדגאל םתא ויהלו |
 םיבתכמ וחלש , שרקמה תיב לע םירצה היננח ליח ינפל דומעל םרי הרצק יב
 היננח ידימ הל 0 המילשורי לק הרהמ אובל םהל וארקיו םימודאה לא
 םחירהב רשא םיארפה םימודאהו ,םיאמורה ידיב התוא ריגפהל םיצפחה וישנאו |
 ףלא םירשעמ רתוי ולהקָיַו ורהַמ קשנ תארקל ושישיו םיריבאָכ ולהצי המחלמ||
 דע ועיגיו םירשנב ואריו , בקעיו סחנפ , ןועמש , ןנחוי ויה םתואבצ ירשו , שיש ,
 רבר אלמג ןב עשוהיו , ריעה ירעש תא םהינפל רגס היננח ךא , םילשורי ירעש

 אובל וציאָו לבל 'ה םשב םתוא עַּבְשַיַו ריעה תומוח לע רשא לדגמה שארמ ם
 ןב ןועמש ךא . הכותב רשא תוברה תומוהמה לע המוהמ רוע ףיסוהלו הריעה
 אל םימודאה יב עבשנ ופאבו , תושק והנע םימודאה תואבצ ירשמ דחא הלטק |
 ןוצר תּורמְל םילשורי ירעש לא תשגל םיאמורהל וחיני אלו  םמוקממ ושומא|
 -- םולשב אובל סהל וארק רשא םיִדְגּבַה ו

 םעז יננע , ץראה לע ארונו לוג עמ 'ה ליטה ינשה הלילב 4. 8 %. ,

 לבת יזיגרמ םירידא םימערו , םיקחש מ וַצְצורתה םיארונ םיקרב , םימ
 הידומעו ץראה שערתו שַעְגְתִתַו ו םימשה לכ תחת םירחפ ןואָשּב וללוגתה
 תיחשהלו עלבל קח"ילבל םהיפ ורעפ יִרשַמ רשו הָּי יִתּועְּב םיהלא תתַח,וצלפתה |
 .. לובסלו תאשל םהירוענמ ּוניִכְסַה ןָכְסה רשא םימודאה ךא . -- ! םוקיה לכ תא |
 :.ןכ אל . םֶהיִטְלַשְּב םשארל וככוסיו , דנ ומכ ובציתיו ושגנתה , הֶעוזּו האלת לכ |
 תרעס ינפל רומעל ּוסנ אל רשא םירקיה ןויצ ינבמ ויה םה יכ / ןהבה היננח ישנא |
 ךליו וחכ יצמאמ לכב ארונה רעסה ץרפתהבו , תוארוגה ב םינתיאה |

 סונמּו טלפמ אוצמל םירעשהו תומוחה ירמושמ םיבר ּוסנ . דאמ דע קזחו ךולָה | 0
 הלול לכבכ םתרמשמ לע זא ודקש אל שדקמה תיב ירמוש םג , ריעה יתבב |
 הלילו ./



 !םג - ,לארשי % תירב תרוסמב ןושארה סונקרוה םאיבה השא העמ לארשיו
 תאז לכב ךא . םשפנ לכבו םבבל לכב שרקמה תיב תאו הדוהי ץרא תא ובא
 ראמ םירזכא , בל ירהמנו םיזחפ ויהיו , םתוזחפו םתבושמו םנודז תא ובזע אל
 | ,םיאמורה םע םילשהל םהיתרפאו םעה ירישע וצמאתה רשאכ הנהו . -- םיארפו

 תואבצ יהלא 'ה םשב ּועְבְשְיַג , המתלמל םישוח ץֶלֶחַהְל םיאנקה ופיסוה ןב ,
 |םולש תבשחמ םיבשותה לכ תא תיטצהלו םתמישנ תירחא:דע םיאמורב םֶחְלהל /
 | תמאב 'ה תאנק םהה םיאנקה ואנק הנושארב , הדוהי ץרא לכמו 'ה ריעמ ,
 |שאב השָרְקְמ תומחלמ םוחלל זע ורזאתה םיליבשמ םירובנו םיקידצכו , םימתבו 5

 ,םראה לכ תרות רבע ץירעה סויעפמאפ יכ םרכזב םב םתמה הרעָּב תחקלתמ
 בשד ימ םולובוטסיראו סונקרוה ןיב ןָיַדּו טפוש תויה תחתו ; םימעה לכ תירב רַפַה
 , אמור תלשממל ָהֶחָפְסִיִו םהינש ירימ הכלממה תא ערק ,  הדוהי .אסכ לע
 | ,רבע תרובע םירוחה ינב םידוהיח תא ודיבעיו םבל לע תאז ּומָש אל םיאמורהו
 | םהידיסחו ּוגְרַה םהישורק תא , ּוַצְּפ םהיתומצע תאו וטישפה םהילעמ .םרוע
 | רוע ואלנ רשאכו , םנורז ילגרב -.וסמה םתרות תאו ּולָלָח םשדקמ תא ,ּוחַצְר
 |םידבע לעכ ברחב םהילע ואב , הצורמהו קֶשַעָה תא אושנ םיצוצרהו םיקושעה
 | םיאנקה תושפנב המקנה תבהלש הָחְקַלְתַה ןכ לעו , םהינודא ינפמ םיצרפתמה
 | , םתרותו םשדקמ יססובּו סתלחנ :יִפוש םע המחלמ  תושעל הי סָבְב ועבָשיז
 | פודרוה  תחפשמ ינב לכ םג םישורפהו םירפוסה ישארו םירדהנפה יכ םתוארבו
 לע םבישהב םג המו , תֶוְמ דע םהל הרח , םיאמורה םע םולש תושעל םיִרְתִח
 תא םַדְקָל ורכמתה , םיאמורה לא םהישארב ּוצָרְתִי םהה םולשה ישנא יכ םבל
 | הנושארב םהילא ורבחתה ןכ לעו . םימשה תחהמ םדימשהלו םעירכהל םהינפ
 |וב רזעילא ומכ , םילודג םינהכ יאצאצ םג םידבכנ םיחרזא , םיקירצ םישנא םג
 |ןועמשו היקלח ןב הדוהי , רובחןכ לאקזחי , ורבח סולוקבא ןב הירכזו ןועמש
 | םהילע וחפסנ הנורחאל יכ םפא . םשה ישנאו הדוהי ינב יליצא םלּכ , ארזע ןב

 םהירחא םתוא וכשמ םהו / םיצירפו םירהוש , םיתיחשמ םינבו םיערמ תדע םג
 הנורחאל יב דע: , תולודגה םהיתובעותו םיערה םהישעמ לא די" תתל רי קזחב
 - רע חַצָרַו לֶזִג , רשו סמח םיהלא .תואָנ תא ואלמ , תחצנ הבושמ ובבוש
 שה םפוטנא ייח תא יבשה רובב .תומצהל התיה הערה סכרד תישאר , םוקמ
 ומילשה וירחא . שדקמה תיב רצוא לע ריגנ היקפו סודרוה ךלמה ערומ רשיה
 ./ הבולמה ערזמו הדעה יניע , סע ירישע םירשי םירש ינש דוע םירוסאה תיבב
 'םילוצא ,םיתרפא , םילודג םירישע רועו ,לאוער ןב ב (80048) ספוסו יול םתומשו

 ּורָבַיַו , םתיטהלו םב עוגפל םיחצרמ ּההשָע ירי תא ואקַמיו , םדועמ קרצ ישנאז
 לא םיכאלמ וחלשיו םמעב ודגֶּב רשא לע תו ינב ויה םהה םיחצרנהיכ םבלמ
 ןב והותתמ תא וריסה הנורחאלו , םולש תירב םהמע תורכל סוטיטו םוניספסא

 ליפאות

 2 - ו הו -
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 השאר לעו , ָּיְבַע תומא רשעו , המא טירשעו שמח ההובג התיה אהטעצע
 ארקנ םלכמ קזחה םג הובגהו ,רקח ןיא דע םיקזחו ראמ םיהוכג םילדנמ סי

 ,הנותחתה ריעה תא הפיקה רשא הינשה המוחה , (קתַמַזַמְטָפ) סָאניִפעזפ םש /
 הטוחה לעו , םילדנמ רשע  העברא הילעו , דאמ הרוצבו הקזח ןכ םג התא

 םישש וססונתה , ןלכמ ההובגהו הרוצבה , הנָשיה המוחה איה ,  תימינ
 ,ןושארה סודרוה םתוא הנב רשא דאמ םילענו םיללָהמ השלש םהמו , םילדנמ
 (3181188מ6) םירמ לדגמ , תינופצ תאפל (1001008) סוקיפיה לרגמ : המה אלה
 שרקמה תיב . שדקמה ינפ לומ לא הפוצ (ץָגַפְַח) לעַאזאפ לדנמו ות
 ולמָע סויסָאס םגו סויעפמַָאּפ ץירעה רובגה .םג יכ ךע דאמ קזח רצבמ היה ודבל
 ריעה יכרד תוצק הלא ןה .  המחלמ תרעסב ותוא ורכל םרטב דא ראמב
 ילואו םירכה .לכ ינפלו אמור ירובג תובבר ינפל הדמע רשא םילשורי ה ה
 והערב שיא ברח התיה ילולו , םיפוצר םישדח השמח םיצפמה יילכ לכו לזרצ /

 רשא הזעה האנשה ידי תרגתב םברקב םהירובא לכ ּולַס ילול , ריעה ךות
 ,ויתובברב ָּךָיַו ריעב ץרפ רשא ארונהו םויאה בערה ילולווהיחא תא שיא ואנש
 הארונה המחלמב אמור ירובג הנורחאל ואלנ אל םא עדוי ימ הלא לכ ילל

 -- םידוהיה םע םולש תירב ותרכ אל םאו , איה
 השלש ומק , לילנה ל סוניספסא דוע םחלנ רשא תעב ₪ 8 7
 רעגינו/ןרריה רבעמ סַאלוס , ריזנה ןנחוי : םה אלה םידוהיה ירשמ םילוח וז
 לע המחלמל ואציו םיאנקה ירובגמ שיא םיפלא תרשע םהילא ופסאיו ילבבת
 תא סוניספסא לע רוגסל םדי לֶאל יהת איהה ריעה תא םרכלב יכ , ןולקשא'ריְ

 , ןולקשאב םיאמוהה ידודג דיִגְנ סוינוטנא ךא . םילשורי לא אוּבְמ םיה ףוח ָךוַק
 ןנחוי םג:, םמירחיו ברח יפל כו הקזח דיב םתארקל אציו םהינפ תא םדק
 יהתו אלפ חראב ברחמ טלמנ רענינ קרו , איהה המהלמב םיללח ולפנ סאלי

 ירצבמ לכמו , הזעו הנבי תא םג םיאמורה ודכל איהה תעב ,  ללשל ושפנ
 .הירישע לכו הדוהי יעושו , הרסמו םילשורי םא .יתלב דוע ורתוְנ אל הדוהי .תפ)
 די תלזא יכ ואר יכ / םיאמורה םע םולש תושעל וע רתיב זא וצמאתה היתר /

 ּועְבָשִיַו םהילא ועָש אלו ובא אל ץראה םע תלדו םירוענה ינב ךא , הוקת ספא

 תוזרפה ירעב יכ םתוארבו , םשפנ חָּפַמ רע םרימ םברח וחיני לבל 'ה םָשָב
 לא וחפֶסִיו הרוצבה םילשורי לא ּורהָנ ., םיליצאהו םירישעה די םהילע/ הרב

 תובְרק יִצפָה לכ ולהקנ הרסמב םג,תחא הָדְנַאְל םתא ויהיו הכותב רשא םי
 הָוְלִנ ןכירחא . םאבצ רש ריאי ןב רזעילא .לגד תחת םירקיסה תַדָע לא רב
 תאו ותוא ופדר םילשורי ישאר יכווליח ישנאו הרוינ ןב ןועטש םג םירקיסה

 ןכ לעו , וידי סמחְו םיערה ויללעמ ללגב ץראב םידי ול ונתנ אלו וגומה לכ

 םירקיסה וצרפ הדסמ רצבממ . םירקיסה תדעל עורז תויהל הרסמ ירעשב ב
 ךא ,םליח ישנא , רצבמה ישנאל ףרט תויהל וב זבֶלו ללש לולשל םודא ץראנ
 שארב , תיחשהמו עלָּבִמ םהידי ובישי\ המחלמ .םהילע ושידקה  םימודג 0
 םהיתואבצ 1



 ונ רשא םויה | ₪ . הירצבמו םילשורי יבשוָי רפסמ 2.8 0.
 .ָרְתַעְהַה רשא איהה תעבכ םדא תובבר .האלמו םע יתר התיה אל 0

 לוח ירובגו זע ילדגמו םירצבמ האלמ ךוע .התיה אל םג :ץ חת תירקלו םילגל |
 !רהומשי אל 'ה םא יכ , לכ יניעל תוארהלו חיכוהל , םהה םימיבכ המחלמ ישנאו
 \למע לכו , םיעלס תודצמו תויפלת ילדגמ הב תונבל םינובה ודקש אוש ריע
 \ םינפלו היתומוחמ םילשורי גוח ., -- ודבאיו-והתב ולעי היהובג תרובגו הירטונ
 ורה ילגרל הל ויה (עטדָאטשְרַאּפ) תונב תובר םג , תיזגכשא הסרפ ךלהמכ היה
 6 תובר דועו (861828388) יגפ תיבו (86/04818) .יניה תיב ומכ , םיתיזה
 ןיהה תעב . םילשורי יבשוי רפסמ . םילגר ילועל הסחמ יתב) ןולמ יתב ויה רשא
 ויה .(5. 13) םימיה ירבד .ורפסב סּוטיצַאט תודע יפל .. ןובנ לא .ונל ערונ אל
 7 רשא םישנאה םג .ובשחי הזה רפסמל ךא .. שיא ףלא תואמ ששב םרפסמ
 םידוהיה רפסמ תערל ךלמה סופירגא ץפח תתא םעפ . תורחא םירעמ רימתהולא
 םרפסמ יכ ול עדויו , תונברקה תא רופסל וַציו , חספה גח ימיב םילשוריב רשא
 + , ןויצ ריע איה הנוילעה ריע : םירע עבראמ הרבח םילשורי 2,000,000 אוה
 חאזה ריעה . תובגשנ תוריטו דובכ ילביה דועו םופירנאו סודרוה ילכיה וססונתה
 3 קומע קמע ינפ לע ,יונבה םינבא .רשג ידי לע שרקמה .תיב לא הרבח
 תינופצ תאפב . (1ץק0טשס לַאהטרעבָאמעזָאק) יץורתה .קמעי םשב

 הב . רהסה ןנָא יִצָח תינבתב היונבה (\ַזַג) הנותחתה ריעה הערתשה , אוהה
 ; (הנוילעה ריעב רשא ולכיה לע ףסונ) סודרוה לכיה .,.םיאנומשחה לכיה היה
 יב ,(זיוה הטָאר) הצעומה תיב , הכלמה ינליה לביה , (רעטָאעהְט).קחשמ תיב
 יעל תינופצ . םיבנשנ תונמראו םילודג םיתב רועו .(ףיכרא) הנידמה ירפס .יזגנ
 ןופירגא רשא עהטעצעב םשב תארקנה ריעה םנ,השדחה חיעה התיה הנותחתה
 והשעמ תא עצבל והונתנ אל אמור ירשו הבגשנ המוח הל תונבל לחה ןושארה
 םקוש ןהבו , תובאלמה ילעבו םיריעצה םיחרזאה ובשי הלאה םירע יתשב

 ןאצ םג / םיצע , םידנב , תוכתמ ילב , םיתשפו רמַצ ירכומל םירי יבתרו םילודנ
 ושב הל ארקיו םוררוה ךלמה הנב רשא) ןויצ תדוצמ םע שדקמה תיב , המהבו
 | תנלפממ .תחא הנלפמ ויה , (ודידי םוינוטגא ם םש לע (ם10ה) אינוטנא
 גל קומע קמעו , שרקמה תיבל תיברעמ תינופצ תאפב התנבנ הרוצמה ,הֶריבה
 ה [ ל םשב ארקנה ריעה קלח . אהטעצעב ריע ןיבו הניב רירפה תינופצ
 = רג התנְב רשא ראפמה לביהה ספונתה ובו , שדקמה תיבל תימורד תאפל

 צר ב םיפצורמ ויה היקושו .םילשורי .תוצוח .. זכנומ תָיב יכלממ ךלמ תב

 שורי תעבג , םיאמורב םידוהיה תומחלמ ינפְל תונורחאה םינשב שיש ינבא
 יובנ םיעלס םג , ןופצו םדק , ןמית תאפב םיקומע םיקמעב .תפקומ התיה

 ,אפב . ראמ ראמב הבגשנו הרוצב התמוהו , ןהה תואפ שלשב הל ויה םיפוקזו

 תיבכ עבטה ריבא ידי השעמ םיקזח םירצבמ ואצְמי אל םש רשא תונופצ

 ו , המוחמ םיגפל המוח , תובגשנ תומוח שלש םידוהיה ונב םש , היתואפ
 ע %%



 תא ושפת םיפדורהו , לָצְניַו םילשורי ירעשל רבכ עיגה אוה ךא , ותא
 . רחא רע םתוא וחצריו םצפה זוחמ לא אובל דוע וחילצה אל רשא םושנ

 דיב ץראה לכ הלפנ זא יכ , לילגה ץראב הנורחאה :התיה תאזה המחלמה
 . דוע םּוקָל הפסי אלו סוניספסא

 . שדקמה תיב ןברוחו םילשורי תוסירה 6
 0 םיסנה לכל טלקמ ריע םילשורי התיה איהה תעב 1, 8 950.

 ירחא םיפדורה לכ , םתרלומ ץרא יבבוח לכ ; רורדה יבהוא לכ םג . לילגה ץראמ
 םישאונה םישנאה לכו , םיאמורה תאמ הטקנ תחקל םיפאשה לכ , עצבהו רובבה
 ורפס לילגה ץרא ידלי םיאנקה . -- םילשורי ירעשב וצבקנ דחי םלכ , םהייחמ

 לכ םהיחא יכ ףא המחלמב םצרא ישנא ושע רשא תורוכנה תא םילשורי -
 םיצירעה יכ םהל ורפס ,םיאמורה לע םתמח לידגהלו ,םתרזעל ּושַח אל הדוהי ע

 ,ףכב ברח שופתל חכ םהב ןיא רשא ףטהו םישנה תאו םישלחה תא וחצר םהז/
 תומקנו תומהלמ תושעל םילשורי יבשוי ימד תא ּוחיִּתְרַה םיצרמנה םהירבד

 ץערת םעורזו ַחְּכַּב תרדאנ םנימי יכ םשפנב ומדיו , םילשורי ירעשב םוי םו
 ,הזועו הנסת לכ לעו םילשודי ירצבמ לע םהיניע תא םיאנקה ואשנ רשאכווביוא

 וארק =! ונל זע ריע אלהי . הירעשב אובל ביואו רצ לכ לכוי אל יכ רנימאה
 אל םיטש ירשנכ םיפנכ םיאמורה םהל ושעי אל םאו , םעה ינב לא םיאנש
 םֶאיִש רשא ןהילדגמ תויָּפְלּת לעו ריעה תומוח תופעות לע תולע ליפעהל 0

 םָמָחְלַהְּב םיאמורה תא ואצמ רשא תואלתה תא םתיזח םכלכ ןה . עיגמ
 ךיאו , םילשורי תבה ירצבמ לומ םה ןיאכ םהומכ רשא לילגה ץרא ירצנ) .
 םירובג תובבר רשאו הלשמ רפע לע ןיא רשא תאזכ הרוצב ריעב תַעְגְל חכ ור
 םיאנקה ורבד הּכ , *-- ! םפא חור תירחא דע הל 7 ןֶבְה םידמוע םיליבש

 בל ירהמנ םירוענה ינב תיברָמו , וצרא יבירחמו % יסש , לארשי ּ
 , רלונה תא םיאורה בל ימכח לכו הדעה ינקו ךא , םהירברל ּוָפְנ םיִזָחֶפ

 םֶרֶהַה ריע לעכ רז 5 רוע .תססונתמה םילשורי לע .םחור רמב ולבא

 \ .ורידאו ץראה יליא םיאמורה תרובג תא 0 ירצבמו םנימי תורו .
 * ושעי רובעבל / םידוהיה תוגלפמ ןיב תמא םולש תושעל וליכשה אל םג ,לבח
 בציתהל ולכי זא קר יכ , המחלמב םירבח דחא שיאכ רודעל תחא הדגא ם
 ב -- םהינפמ םתוא שרגל וחילצה זא קרו םהיביוא /



 ו

 ב) ןוחצנ םויו , אלמג יבשוי םירוהיל המקנ םוי היה אוחה םויהו . םיללימו
 או אוהה םויב ּותָמ םהיחאמ םיבר םג יכ בל לע ּומָש אלו ,(תּובְסה גח יִמימ
 : :עינהו אוהה םויב עצפנ , םתואבצ ירשמ דהא םערַאה םג , םהיתחת הרומת םהל

 , המזילב לע יולתה ריעה לַדְנְמ לע םיאמורה ּוּבַסנ ינשה םויב . תומ ירעש רע
 . ןומה וילע ודיבכי ךא םא לפנל דתעתה יכ רע ודָסַמ ינבא תא ועיסה רבכ יכ
 לע ולעיו ורהמ , המואמ הזמ וערי אל רשא םידוהיהו , םאשמ דבכב םישנא
 קזחו רידא לודג שער לוקב לדגמה לפנ הרהמ דעו , סהיביואב ֶחְלְהְל לדגמה
 םגו , דחא דע וגרהנ וכותב רשא םידוהיה לכו , תוחפטה דעו דסמהמ ץצופתיו
 םתוארב ריעה ישנא לכו,אוהה רמה םויב גרהנ ןורחאה םאבצ רש אלמנ ןב ףסוי
 ךותב ואוביו וצרפ םיאמורהו , הוקתו תלחות לכמ רוע ושאונ , לדגמה לפנ יכ
 תעבראמ רתוי ,'ארונ חַצְר םהב ושעיו תמקונ ברחב םידוהיה 5 ולפנתיו ריעה
 וצפנ יכ , םניע הפח אל םיקנויו םיללוע לע םג , חבטל ועירכה שיא םיפלא
 לע םִא , ּועְקְּב תּורָה , תיתחת קמע לא רוצה שארמ םּוטמַש וא עלסה לא םתוא
 ! איהה סְרֶהַה ריעב ושע רשא תוירזכאה לכל הלכת ןיאו ץק ןיאו . ּושָמר םינב
 ברחה טהל תא םתוארב יכ , םפכב םשפנ ופרט שיא םיפלא השמחמ רתויו
 םתינבו םהישנ לע וקפרתיו הדוצמה תופעות לע ולע , םהינפ לע תפפועמה
 יפל ורזפנו ורבשנ םהיתומצעו , הבר םוהת יקמע לא דחי םתא ולפנתיו םהיתונבו
 ; ופיליפ תוחא תונב תורענ יתש קר תוממ וטלמנ אל אלמג יבשוי לכמו . לואש
 םירשעב התיה התוסירהו אלמג ריע ןרבא . ךלמה סופירגא אבצ רש םיקיוהי ןב
 . (ירשת) םינתיאה חריל השלשו

 | לע רשא הרוצמה תאו ריעה תא סוריקאלפ רכל הכו הכ ןיבו 8 7.
 ףנְנכ וב םימחולה םירוהיה יניעל הארתיו המזמ השע אוה יכ , רובת רהה שאר
 העקב לא הרוצמה םורממ םתוא וקיִּתַה רע ברח תסונמ סניו , המחלמב םהינפל

 \ ולפנתה הרהמ דעו , םהינפ תא ךופהל םישרפה ליחל הוצ םאתפו ; םידי תבחר
 ,םהיסוס תוסרפב םּוסמריו םופרטיו םותיחשיו תויראכ םידוהיה לע המחלמה ישנא

 רי ירצק ויה הדוצמהו ריעה ךותב רשא םעהו , המילשורי ואוביו ופנ םתיראשו

 תורכל וצחלנ יכ דע ,  אמצב ופלעתיו םהילכמ ּולזַא םימה סנו , המחלמ תושעל
 . הדוצמהו ריעה תא םדיב ריגסהלו םהימחול םע םולש תירב

 , בורקב יהיו . םיאמורה ינפל בציתהל חכ הרצע אל בלח שוג םג 8 8.
 : תלת , םולשל המחלמה ישנאל ארקיו ריעה ירעש ינפל לודגה וליח םע סוטיט
 ' םויה תבש יכ , םויה ונממ אנ ףָרֶהי : רמאיו וינפ תא ריעה דיִנְנ יול ןב ןנחוי
 : םוטיט וילא רתעיו . +-- ! ךיניעב רשיכו בוטכ ונל תישעו ךילא אצנ רחמלו , ונל
 : ןמ ותרביו , ןוצר תע זא ואצמ שיא יפלא דועו אוה ךא , אוהה םויב ונממ ףריו
 : סוטיט בש תרחמה םויב . םילשורי ירעשב אובל םהידעצמ ושיחיו ורהמיו ריעה
 הכותב אוביו , םריע ירעש תא וינפל וחתפ ריעה יבשויו , בלח שוג לא וליחו

 : םישנאהו ןנחוי ירחא ףודרל םישרפ ידודג חלש םג , התמוח תא םורהל וציו
 רשא
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 = תוינאב םיטטושמ םהמ םיברו , הכותב בנקל 0 ב םיבר םיד
 . ירובגמ בר אָבֶצ םהילע חלשיו , םיאמורה תוינא תא לולשל םיה ינפ לע הָב

 וצַצופתיו םיב לודג רעס ליִמָה 'הו ,המחלמ תרעסב ריעה תא ודכליו / ויליח
 ולפנ , ףוחה לא םיטלמנהו ., םיה .תולוצְמב תרפעכ וללציו .םירוהיה תוינא לב
 = + דחא דע ומת וָּפפ רשא דע םפכב םשפנ ופרט םהמ םיברו , םיאמורה ברחב = |
 . םג הרבלנ ןכ ירחאו , םיאמורה ידיב אירבט ריע םג האב םיטעמ םימי ץקמ .
 ןיה תחא הנש ץקמ .,.רחא רע ברח יפל ולפנ העמחלמ ישנאו , איכיִרַאט ריע =
 6 ו בםרחב .ומת ופס ןהיבשויו . , שא תלכאמ הפרשל לילנה ירע .תוברמ |

 בלח שוג +, אלטג ריע םא יכ ןהמ ורתונ-אלו , םלוע -ירבעל .ורכמנ וא /רבדבו =
 , רובת רה שאר לע רשא רצבמהו <

 תינבתכ ותינבת רשא אשנו םר עלס רה לע חרסונ אלמג ריע 8.950. =
 = תא דאמ ורָצְּב עבטה ריבא ידי , אלמג םשב ריעה .הארקנ ןכ לעו למנה תָשָּבְד
 , ראמ דאמב התוא רצבל דוע ףיטוה ןהְכה ףכסויו , םיבר םירצבמב איהה ריעה |
 המחלמ ידמָלמ םידוהי ינש .הירעשב ביואו רצ אובי יכ היבשוי ונימאה אל יכ רע :

 ןב ףסוי רחאה םש ; תאזה הרוצבה ריעב תואבצה ירש ויה  םיליסשמ םירובְגו |

 לע םחלהל וירובג תואבצ לכו סוניספסא אובכ יהיו . סערַאח ינשה םשו , אלמג |
 בר ןמז םונתנ אלו .עלק ינבאו .תותינחו .םיצח םירוהיה .סהילע .וריטמה , ריעז

 זוילע ךופשל םיאמורה וחילצה הארונ האלתו למע ירחא ךא ., המוחה לא תש
 תא וחגנ םיבר םימי. . המוחה לא לזרבה יליא תאו םירכה תא שיגהלו הללוש |
 ירובגמ םיבר םידודג וצרפ אוהה ץרפה ךרדו , ץרפ הב וצרֶפ רשא רע המוחה
 תולעל וניהיו םוצעהו ברה םנומה ינפמ םידוהיה וסָנְזא . הריעה ואוביו םיאמו .

 םיפררנה םידוהיה וכפה םואתפ עתפב הנהו ., םהירחא ופרר םיאמורהו ,, הרהה]
 םירָצַמה יב םש םוריגסיו רהה דרומב תררל .םוצחליו םהיפדור .לומ םחינפ תאו
 יב םיאמורה: תוארכו , בר םע םהב וגרהיו , לאמשו ןימי תוטנל ךרד ןיא רשא| \
 ךא , רהח דרומב םש רשא םיתבה תוגג לע.ומל טלפמ ּושח ., םהָגִמ םּונַמ רבא) |
 .לע .לודגה םנומהבו םָאְשִמ רָבַכְּב .ודיבכה םה יכ , המלש םתפובת התה םש |
 לע רהה ררומב דחי םתא ולגלגתיו םהיתחת תוגנה וצצופתה ץופ יב רע תוגנה |
 דחאכ םלָכְו . םיבר םיאמור םה םג םיאלמה דרומב רשא םיתחתה םיתבה .תוגג |
 ,המימשה הלע רשא קבָאה ןנע בַעְב וקנחְנ וא פיתבה תֶלָּפַמ תחת ורבנו וגְרְהָ
 ,שאר רעו לגר ףכמ םיעוצפו יִּכַמ ויה ,ֶהיִנָש רעב וטלמנ רשא טעמ יַתְמ םגו /
 וא לאמש וא ןיִמָי ןיִע ול רקְנב הז + לגה רבָשב וא רי רבָשב טלמתָה הז יכ
 וצרפ רשא םיאמורה רתי לעו , םולשב םשמ:אצי םהמ דחא אלו, ודחי .םהיתש |
 .רע , בר ןומה םהב וגרהיו תולודנ םינבא םידוהיה וכילשה , סוניספסא סע ריעב |
 = אלפ ךרדב קרו ,ותא רשא םיריבגה לכ ייחְבּו וייחכ סוניספסא דוע ןימאה אל ו
 םיקנאנ םיעגיו םיפָיע םינפ :ושְבָּב הנחמה לא .ָבושיו ריעה ןמ- וחרביו וטלסנ |
 םיללימו אה (נלז ע"יז) |



 גרא , היבשב וחקל שיא ףלא הרשע יתשע . שאב הירצבמו היתב לכ תא |
 , (ו'נהפסל 67 ז'כתת א'ג) , ברהב ולפנ שיא ףלא |

 אלפ חראב הער ברחמ ןהכה פסוי טלמנ , רצ ריב ריעה לופנב 8 34.
 הרתסג הרעמ ותָכריב רשא קומע רוב ךותב ץפקיו הארונח הכפהה ךותמ סניו
 שיא םיעברא רוע *סוי אצמ איהה הרעמב . ץרא תויתחתב םידי תבחרו הלודנ

 רתַחְסִה םימי ינש . אוהה תובע םויב המש סה םג ּוטְלַמִתַה רשא תפרוי ילודגמ
 | םויב ךא . םיאובחמה לכב ותוא שפַחל הוצ רשא סוניספסא ינפמ הרעמב ףסוי |
 םשמ לעתו,הרעמה ךותב איה םג האבחתה רשא הירבע השא וב הדנָב ישילשה |
 רש ףסוי הב אבהתה רשא איהה הרעמה תא םהל לָגִתַו םיאמורה לא לפָתַו

 תּותַפְל םירבכנו םילודג םירש חלשיו רהמיו סוניספסאל .תאז עדוהב יהיו,אבצה
 ליאוה ןהכה ףסוי הנהו . םולש תירב םמע תורכלו הרעמהמ תאצל ףסוי תא
 לודג ףצק וילע ופצק , הרעמב ותא םיבשויה םידוהיה ךא , תירב םתא תורכל
 םידבאה וצעיתה הנורחאלו , שפנ ותוכהל תופולש תוברחב וילא וצוריו הכב לע
 שיא וגרהיו םהיניב תולרוג וליפיו . לרוג יפ לע ברהב ויחא תא שיא גורהל םהה
 :"ולע םהו , ותא דחא שיא רועו ןהכה ףסוי קר םהמ רתונ אל יכ דע והער תֶא
 הנחמ לא ףסוי אבוה רשאכ יהיו . םיאמורה יריב םשפנ תא וריגסיו הרעמהמ
 ףכוי רָבָש לע לינו החמש תעירת ועיריו ףכ ליחה ישנא לכ ואחמיו , םיאמורה
 םימיל ריעצה םידוהיה אבצ רש לע ולמח םיליחה ירש ךא , םידוהיה תֶלַּפִמ לעו
 : לבל ויבא סוניספסא ינפ תא לחיו סוטיט ולע 0 לָּבמ רתויו , זר עַבְשּו

 רסיקה לא אמורל ותוא - רשא רע רמשמ תל םּושל הו ק קר + המואמ ול
 ןנהתה , הזה רבדה תא ףסוי עומשכ יהיו . ויניעב רשיכו בוטכ וב תושעל ָארענ
 איצוהל וינפ תא הלִח וילא אבוה רשאכו,סוניספסא לא ואיבהל םיליחה ירש לא
 ךָּבַרָּב שוא רמע אלו ןכ סוניספסא שעיו , וילא ול םיהלא רַבְדיכ וילעמ שיא לכ
 וילא שגיו . םירשה יריחבמ םילודג םירש ינש דועו םוטיט םא יִתלְב ותא ףסוי
 ןהכ םג יב ךל עד התעו , יכנא המחלמ יובש קר יכ בושחי ךבבלי : רמאיו ףסוי

 -- תורוצנו תושדח ךל רי 5 ךילא יתאב 'ה תּוכָאְלַמְבּו ,,הזב הָכְמִע בָצְנ איִבְנו

 , םירובג תומ יִתַמ קר , םידוהיה יקח תורמל יזע :יִבָשל יתתנ אל חתע יב תאז ילולו

 /'לא יתוא הלשל ץופחת התא הנהו . ינומכ המחלמ חושמ ןהכו אבצ רשל תואָיכ
 ! ָפְסי טעט דועו,אב אב ויָיח ימי ץק ןה + עודמו + ךל הז המל ךא , ָארענ רסיקה <

 0 לע ם םימי וביראו אל , וירחא ואסכ כ לע ובשי רשא םיכלמה םגו , םייחה ץראמ

 םג התא , ךשפנ תוָא לבב ּתכְלִמּו .אמור אסכ לע .בשת התא קר .ו םתכלממ
 . 'ה םשְב יתאבנ םאו , יתשחנ לע םיתשחנ דוע ףיסוהל וַצ התעו . ךנב פוטיט
 יב םוניספסא ןימאה יכ ףא הנחו . +-- לעולבו לבנ תומ ינתימת זא יכ , רקשל
 לא ותוא תלש אל תאז לכב , תוממ טלמהל הנאות אוצמל פסוי םירָעי םורע קר
 , -- ותאוכנ תירהא יהת המ תוארל םירוסאה תיבב ותוא סּושל הָיַצ קר,ארענ

 ירחא



 םֶהיִנְזָא תא וכילשה ירחא םיכרר העבשב וסנ השקה םברחמ םימלמנהו רקז
 לפנתיו ויאבצ ירובג םע אבצה רש ןהכה ףסוי םג רעתשה ןכ ירחא , םהילעמ = |

 ילכ תא ףורשיו םציפיו םסיניו , הלודג הכמ םהב ךיו ירישעהו ישימחה ןוינל לע
 ּונְּב רשא םיחירצהו קִיִדַה תא סורהיו , םהל רשא רוצמה ילכ לכ תאו סתַחש
 ברע תעלו , םיאמורה וששואתה תאז לכב ךא . ץק ןיא רשב תעיגיב םיבר םימ
 הנהו . תוגופה ילבמ המוחה תא חננל ופיסויו לזרבה ליִא תא םעפה דוע ושינה" /

 = .הרחמ דעו , סוניספסא לע ותשק ןַתיִאָמ ןּונָש ץֶח רויו תשקב ךשמ ידוהי שיא |
 ספובתמה םאבצ רש לא הלודג הדרחב וצוריו המוחה תא חגנמ םיאמורה ןלדח |

 ףְבְּב קר יכ םהל ותוארהב םבבל תא סוניספסא ַיִנְרַה העיגרא דע ךא -- לימדב .
 תבחלש םשפנב תיצה יכ ספא . הלקנ לע אָפְרִי הּכִמ ץֶחַמּו , ץחה תַחָנ ולגר |
 לכ תא וא ורגח םיאמורהו . -- הָלָּכ םֶתֶא תושעלו םידוהיב םֶקְנִהְל המקנ שא |

 הרמע החלצהה םג ,שערו םערבו הפוסו הרעשב המוחה לע ורעתשיו םנּואְו םחב
 םג ,תוארונ תומש תפדוי ריעב ומישיו , בר ןומה םירוהיב ונרהיו םנימיל זא
 . -- הבגשנה התמוחב בחר ץרפ ּוָרָּפ
 ,םיליכשמ םירובגכ ומחליו,הרצ םויב םה םג ּופְרְתַה אל םידוהיהו 8 3. ,

 ץקמ , םהה םימיה רע ןהומכ דוע ועמשנ אלו וארנ אל רשא תוארונ שה
 סוניספסא לא אוביו תפרוימ ידוהי שיא חרב , רוצָמה ימיל םוי העבשו סיב
 חכ םהב ןיאו םינוא ילדח םה םגו , רפסמ יִתָמ קר וראשנ ריעה ירובנ יכ ול דנו |
 הרומשאב הליל אמור תואבצ לכ םהילע ולפנתי םאו , המחלמ דוע תושעל |

 םהיפעפעל םיפיעה םימחלה ונתי וא יכ ןעי , םדיב ריעה לפת זא , הנורחאה ||
 הרומשאבו , ול ץעי רשאכ שעיו , אוהה דָגּבַה ירבדל סוניספסא ןמאיו . המונה

 ,ריעה תמוח לא הממדבו טאלב סוניספסא ליח לכ וברק אוהה הלילב הנורחאה |
 , רשע השמחה ןוינלמ םיטעמ םישנאו םילוחה רש ּוניִּבָס סּויִמימור םע םוטישו |

 םהירחאו,ריעה ךותב ואוביו ודריו,םירמושה תא וגרהיו המוחה לע הנושארל ולע
 ודריו המוחה לע םהיפלא םע םיפלאה ירש סודיקַאלפּו םילַאיריק סוטקיס םג ולע
 ,םצְק אב יכ רוע וערי אל םידוהיהו הלע רחשה , הדוצמה תא ושפתיו , הר
 לכ ודבע רשא הארונהו הדָבכה םתדובעמ המדרת תנש זא ונשי םתיברמ יב
 ןהיעב רשא הערה תא דוע ואר אל םתנשמ ומק רשא םיטעמה סישנאה םג/םויה |
 םיאמורה לכ ואב רשא דע המואמ ואר אלו ריעה לע הנכָש לָפַא תַרָה הָנְנְע יב
 ירי תא וריִּתַה סוטיטו. סוניספסא יכ , םֶתומ -- תא ואריו וררועתה זאו , הריעה |
 תוירזכאל .תולובג ּוביִצְה אל םיאמורהו , ריעה יבשויב תומקנ תושעל םיאמורה ||
 וחצריו הריעה הדוצמה םּורָמְמ תדרל םידוהיה תא וצחל םפָא תרבעב , םשפנ |
 | םֶחְלַהְל םהידי תא ואצמ אל םירְצמה ןיב םיצחלנה םידוהיהו,דאמ בר ןומה םהב |
 אלמו ןקז / היחרזא תא וגרהיו ריעה ךותב םיאמורה וצרפ ןכ ירחא.םהיחצרמב \ |
 םיארונ םישעמ ושעיו,ושטר תורה ,עלסה לע וצפָנ םיקנויו םיללוע , וחצר םימי | |
 ףורשלו , ריעה תמּוח תא סורהל סוניספסא הוצ זאו , עומשל םינזא הנלצת רשא \

| 
 ן
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 " תואבצ לכ ורנה םיבר םימי . -- ! הדוהי הירא רּג תמהַנ לוקמ ץלפתיו חש אמור
 -םירוהיה ךא / תפדוי יבשוי תא ומחל הפונת תומחלמבו תומוצעתו זע םיאמורה |

 ירצבמ תא:וסרה , םהירובג יפנא לע תומ ואישה , םוי םוי תומש םהב ומָש
 ימדב םהילגר וצחמיו םיצפמה ילכ תאו רוצמה ילכ תא שאב ופרש , םהיתונחת
 לא םברח תא בישהל ומע לכל וציְו , סוניספסא שפנ הלהבנ יכ דע , םהיררוצ |

 היבשויו הכותב םחל הטמ לכ רֶבְשי רובעבל רוצמ ריעה לע ומישי קר , הרעת
 .-- םהיניעב רשיכו בוטכ םהב תושעל די םהלונתי יכ דע אמצו בערב ונגומתי

 ולפנתה , םאבצ רש ןהכה ףַסּויִו םידוהיה יכ , ומָמְז קיִּפַה אל הזה רבדב םג ךא
 םוניספסא בשח יכ דע , ויתואבצב םיללח ּוּבְרַיַו , שאבו ברחב םוי םוי וילע
 תלזָא יכ ותוארבו . ותוא םיִרָצ סה קר רוצמ םידוהיה לע םֶש אוה אל יכ ובלב
 תקזחב הב םֶהְלְהְל תינש בָש , רוצְמה די תרגתב םג ריעה תא שופתל ודי
 ובפש רשא הללוסה םורמ לע לורבה יִלְיִא תאו םיִרָּבַה תא תולעהל וציו , דיה
 . ּהָּתְרַר דע םויו הליל ריעה תמוח תא ַגְנְלּו , וליח ישנא

 לע רותסמלו הסחמל ךכוסה ןַכּוהְו הללוסה לע הֶלְעִה לורבה ליִא 8
 הפהדמב . המוחה שארמ םידוהיה םהילע :וריטמָי רשא םיצחה ינפמ םיתננמה
 ףסוי ךא , רבש תקעז לוק ומיריו וזגָר םידוהיהו , המוהה השערְנ , הנושארה
 ץומ םתוא תואלמלו םיקש תחקל וָצְיַוולָיאָה תמצָע תא שילחהל הלובחת איצמה
 תא :חַגְנל לזרבה ינרק תא ליאה אשי רשא תע לכב המוחהמ םדירוהלו רָּב לָּפַמְּ
 םיאמורה ךא .. -- 1חּכ קירל םֶּתִּיְ םהה םיִּכְרֶה םיקשב וינרק תא ץַעְנְי ןעמל המוחה
 םילבחה תא וקתָנַו תוברח תובהלו םיִלָנִמ םהישארב ורשקיו םיבורא םיִרָב וחקל

 םימי ינפל התנבנ רשא המוחה תא חגנל ופיסויו / םהילע םיולת םיקשה רשא

 הרצ תעב . אוהה ארוגהו לודגה ליאה תופחדמ תא לָכְלַּב הלכָי אלו םיטעמ
 רפסב בָתְּכהְל ןה תויואר רשא תואלפנ תורובג תושעל ירוהי שיא ליִדְגַה איהה
 ץראב (8גַבָא) באס ריע דילי ימש ןב רזעילא אוהה שיאה םש . םימיה ירבד
 ןבא םירה , לזרבה לא תומולהממ המוחה עונת גוחת ךיא ותוארב יכ . לילנה
 ושאר תא רָּבַשִיְו ליִאה לע לודג חבב המוחה שארמ התוא ליו דאמ הלודנ
 ליאה שאר תא אשיו ליאה תרָוק לע המוחה םורממ ?פק עגרכו,וינרק תא ץצופיו
 םויאה תיחשמה שארו המוחה לע לעיו , אמור ירובג תובבר לא תונפ ילבמ ודיב
 ןוירָש זא שבל אל אוהו , םירבע לכמ םיצח וילע ּורָי םיאמורה ךא . ופכב אוהה

 תויממוק בצְנ אוה ךא , ובלו ויתוילכב ותחנ תומ יִצְחהשמחו רה וא הנֶצו = =
 ותרובג לע דאמ ואלפתיו ואר םיאמורהו םידוהיה לכ יניעו המוחה שאר לע
 המוחה שארמ הַנְצְיַו,םיצחה תּוּכָמְמ דּודָש לפנ רשא דע םַע לב בצנ ןכו,וזוזעו
 ינש םג תושעל ולידגה והומכ .ורימ בזע אל רשא ליאה שאר םע רוחא לופיו
 ירילי סופיליפ ינשה םשו סָאריטינ רחאה םֶש רשא , ןטבמ םיחא , דמח ירוחב
 ירישעה ןויגל לע םתרובג תורעסב ורעתשה םהייכ . לילגה ץראב אמור רפכ

 םיריבב ועְרָיו ולָסובְר םע.םהב ותיחשיו,תשחנ תמחכ םיבצנה םיאמורה ינויגלמ = =
 ןיא



 = אוה סָנ יכ דע / ןטב ירדח תוכמב והושרנוו היוטנ עורזבו :הקוה ריב ות

 < איהה. תעב עסנ ו . םֶהיִנש 0 9 ברח תסנמ לודגה

 / ולפנ לשל הָתְחַמ , דחפו התמיא איהה ץראה 0 הָצְ דע עיגיו /
 זּזָע תא , פהה םירובג תובבר עסמ תא םתוארב לילגה יבשוי .םידוחיה לכ לע"
 - םינוחה ןהכה ףסוי ישנא םג , םֶהיִרָמְשַמּו םהיתואבצ .תוכרעמ תאו םהיתוארוצ"

 העבשב יסוניו דאמ הלודג הדרה ודרח / סיראנ ריע די לע ירופצ ריע/תברקב | |
 . ,'וינפ תא דוע 'םתואר םרטבו ברח םהילע סוניספפא רוע ףינה םרטב. םיכרד |

 - ותוארב םג המו,סוניספסא ינפל בציתהל ודי רַצְקִּתַו טעמ יִתִמ םע ףסוי קר רתע
 < תחת םפרתהל הָתְוא םשפנו אוהה ארונה רובגה ינפמ לילגה יבשוי'לכ רגומנ/ יב
 - הער יכ איהה המחלמה רבד .תירחא תושארמ פסוי האר יכ ףא םנמא , וילגרי
 == תעפ ץרפב .דומעל ויצלח רבגכ רזא תאז לכב , הלגרל םידוהיה לכ :לע אובת- |

 = הצע קיִּתְמַל אירבט ריעל ותא רשא םיטעמה םישנאה םע םניו , איהה הער
 / % השעו הכיא ץעיתהלו |
 + ללשיו .ברח יפל הרוכז לכ ךיו ארבג ריע תא דכל סוניספסאו 8 02/8
 לע וירובג תובבר םע רעהשהל רמא רמג ןכ ירחא -, שאב התוא ףורשיו הללש | /
 - תא ןהכה ףסוי עומשכ . (ו"נהפסל 67 ו"כתת א"ג) , וילא התזא עיקבהלו תפדוי |
 = יה תומחלמ ימחל תרזעל .תפדוי ירעשב אוביו אירבט תא בוזעיו-רהמ , ותמזמ
 - רצבמב ףסוי רגסנ יכ ול רשָּב ,סוניספֶסא = לפנ רשא ידוהי שיאו , הכותב רשא
 - תא דוכלי םא יכ , המחלמ שערב ריעה תא שיערהלו רהמל ול ץַעָי םג , תפדוי
 - וינפמ הדוהי ץרא יבשוי לכ וגומי זא ,ןהכה ףסוי תאו איהה הרוצבה ריעח

 6 . ודי תחת ּועְנָּבִיַוש
 = ,דאמ הובגו קוצמ עלס רה שאר לע .היונב התיה תפדוי ריע 0 1

 < רשאו ןקמעל רקח ןיא רשא תוארונו תובר תומוהה היתוחור שלשמ הל ביבסו ]
 - קרו , םהה לאש יקמע לא רהה שארמ טיבמו הפוצה שיא רשב לכ חוה דרחת =
 - לופעהל ביואה לכי םשמ יכ דע המוק םרו ףוקז אוהה רהה היה אל תינופצ ה
 = = תָמְסִחְו עיִנָה בַעְל ּהָאיַש ךשא הבגשנ המוח ףסוי םש הנב ןכ לעו,רועה לא תולָע <
 = ,וולע ריעה התנבנ רשא אשנהו םרה רהה תלוזו . הילא בורקמ ביואה תא איה

 / ואר ןיִע הָּתַפְש אל יכ רע תואשנ תועבגו םימר םירה רוע רצבמה ריע תא ובס
 "ו 5 ש תפדוי ריע תרות תאז הנה . הל ביבס רשא המוחה לא ותשגב סא וב

 = הנסח לא תונפ ילבמ הילע םֶהָלַהְל ובל תא ץמָא סוניספסא ךא 8 1.
 . הארונהו הלודגה המחלמב . הב בשויה שפנה רמו זעה יוגה לאו היתומוצעתו
 < = םידוהיה יכ םימע םיבר יניעל וחיכוהו םזע עורז תא תפרוי יבשוי ופשח ,:איהה
 = = רבגתהל םנימיב הרובגו , זע םע לע זועָל םריב זע , זעקאל םעל ובשחנ רשא
 יב דע , םהיתורובנ םערב האולמו לבת םישיערמה םיצירע םורובג תובבר לע

 | 0 / תפרוי יבשוי טעמ יִתָמ ינפמ דעריו תח , תֶחילבל יושעה סוניספסא



 / ו ו 1 0 3 על יודו ותו יאו 71 ץח .ר\ר\.:) ₪ הס .ישי תו

 6 שיאכ* םיאורה יניעל שפחתיו ובבל תדרח לע גיִלְבֶה ונואג בורב ךא
 ופא םעזב ארקיו , ויליח ירש לע ףצקתמכ הארתיו , ובְהב הננאש החונמ
 יףאו . ! יאיהה הפנמהל הָּבְסָ ויה יִלָיַח ירש ירי ןויפר קר םידוהיה תרובג אלע
 הכשחה הָנְנעַה וב התנע תאז לכב , ותדרחו ותכובמ תא ריתסהל ץמאתה יב
 .תובר == ובבל  ישרומ וקנו וברקב בס לודג רעס יב וחצמ לע תֶצָברֶה
 טילחה הנורחאל יכ דע , םידוהיב םֶהְלהְל חלשי ימ תא ארענ בשח תובשחמ
 דלוג סוניספסא יכ ןעי , אבצה רש (601861זו'פ) סוני פס א תא חולשל

 "פ'סשה *'ג םיִנָאמרינה תא  עינכה ותרובגבו ,  וירוענמ אוה המחלמ רמלמ
 :תצרא םירובג אבצ םע סוניספסא עסיו .םימע םיבר דועו םינאטירבה תאו
 ןוינלה תא םשמ  איבהל אירדנסכלאל הלש ונב סוטיט תאו , המחלמל הדוהי
 אב םשמו , טנָאפפעלעהה תא רובעל וכרר תישאר יהתו , ירישעהו ישימחה
 ריעל עסנ םשמו , םש רשא ליחה ישנא לכ תא וילא ףוסאיו םרא הצרא
 עסנ איכויטנאמ ,וליח ישנא םע ךלמה םופירגא וילע הָּכִח םשו , איכויטנא
 וכרבל ירופצב םיבשויה םידוהיה תאמ םיכאלמ וילא ואב םשמו , וכע ריעל
 רתי ינפמ םתדלומ ריע תא רומשל המחלמ ישנא םהל תתל וינפ תולחלו םולשב

 חלשיו םתלאש תא םהל ןתיו םולשב םתוא לָּבִק סוניספסאו / םיצרפתמה םירוהיה |
 , םיִלְגַר םיפלא תששו םישרפ ףלא םיליחה רש (ןגנגַפ) פודיקאלפ דיב םהילא
 , ולזג , זב זבלו ללש לולשל ץראב ורבע וטש , ערה ּוּבְרַה םהה ליח ישנא ךא
 ירודגב םֶתְלַהְל זע ןהכה ססוי רזאהה אושל . בורל םימד וכפש םג וסמח
 ראמ הרוצב התיה איהה ריעה יכ , םדימ ירופצ ריע תא תחקלו םהה םירדושה
 םריע תא ריגסהלו מע םילשהל ובא אל הב םיבשויה םידוהיהו , ונממ הבגשו
 רוע ערה , לילגה ץרא ינבל ביטיהל ןהכה פסוי ץמאתה רשא תחת הנהו ..ודיב
 / סוריקַאלפ ליחב םחלנ רשא המחלמה ירי לע םיאמורה בל תא םיעכה יכ םהל
 וחצר , לילגה ץראב תחש יכאלמ תעפשכ םיאמורה ווצרפ האלהו אוהה םויהמו

 סונְמ אצמ אל.םיטלמנהו םיסנהו .םיקנויו םיללוע םג םישנו םישנא וחבט ,וגרה
 . ףסוי הנב רשא רוצמה ירעב קר טֶלְּפַמּ

 ,.אורדנסכלאל איִאכַאמ .אוביו רשנכ סוטיט הֶאָד הכו הב ןיבו *% 8.
 הב בשי רשא ופע לא ותא םעיִסִיו , המחלמה ישנא םיאמורה תא הכותמ חקיו
 ליִח ישנא סוניספפא לא ורהנ תוצראה לכמו .,וליח ישנא םע סוניספסא א
 ךלמה ליח , סופירגא .ךלמה תואבצ םג דוע ופסונ םהילעו : , םירקבל םישדח

 " םודיקאלפו . בֶרַע ךלמ (11ג16808) תוכלמ לוח םג , םהוש ךלמה ליחו סוכויטנא
 = יניעב :דָבְּבָהְלּו םירובגב םש ול תושעל תפדוי ריע תא דוכלל המזמ בשח
 = ועמשי םא יכ ,לילגה ץרא לכ ירעש תא םהינפל וחתפב סוטיטו סוניספסא
 ירש ינפל וחתפי , םצרא ירצבמ לכב הרוצבה תפרוי הדכלנ יכ לילנה יבשוו

 ' .בַשֶח ןכ . המהלמ שער ילבו ןואש ילב םהירע לכ ירעש תא םהה תואבצה |
 = ראצי תפרוי ירובג יכ ! דאמ הבר הֶנָשִמ הגש ךא , ובבלב ןימאה ןכו םוריקאלפ

 לקראתו  ./ |



 .ועיגפה רשא הפגמה תא םעמשב קשמד יחרזא םג םימראה ךא ., תמקונ ב
 =  םּוחצְריַו םכותב םירגה םידוהיה לע ולפנתיו הָמָח ואלמג , פיאמורב םידוהיק
 = = םויטסעק ליח תא תוכהמ ובש רשא םידוהיהו .,שיא ףלא האמ םיחצְרגה רפסמו

 = תא םהילא תונפהל וצמאתה קר ., אוהה חצְרה לא םבל ומש אל , םּוללא
 קירָהל םֶתּותַפְלּו , אמור תוכלמ תא הנמאנ םחור רשא םולשה ישנא תו
 = ,שדקמה תיב לא היליצאו םילשורי ידבכנ לכ תא וליהקיו , םיאמוְרה לע .בר
 = . תואָבצ ירשו םיליח ירש םהל ורחב םג , המחלמה תודא לע דוס וקיתמיו
 | ןהכה (יננע) .היננח תאו ןוירוג ןב פףסוי תא ומָש איהה הפסאה ישאר לכו

 = ישארמ .דחא איפַאס ןב .עשוהי תא , םילשוריב םינוילע םיטילשל לודגה =
 % ץראב תואבצ ירשל ורקפ , לורגה ןהכה היננח ןב רזעלא תאו , םונתכה |
 סונקרוה ימימ . לארשיו השמ .תרות תרמשמ תא ורמש היבשוי .רשא) םודא
 תא ; היתונבו וחירי .לע אבצ .רשל .ודיקפה ןועמש ןב ףסוי תא .(ןושארה =
 = ו הנמת לילג .לע (םיסיאה . תגלפממ) ריזנה ןנחוי תא , ןדריה רבעב השנמ |
 . ינפע תולילג לע היננח ןב .ףסוי תא ; תמח ריעו ופי ריע ,.הָריִל היע לע"
 רשו טילשל ּומש , םיאנומשחה םינהכה עזגמ והיתתמ ןב ףסוי תאו + םיברקעו

 , איהה תעב ודיב ונתנ אלמג רצבמ .תא סגו . ןותחתה לילגו ןוילעה לילגב אבצ
 = והתו ,  לילגה ץראב תושעל לידגה , וחיתתמ ןב ףסוי שיאהו 8 6.

 < קר יכ הנמאנ ועדיב , איהה ץראה ישאר תאמ ןוצר קיפהל והשעמ תישאר
 תא .אלמיו םינקז םיעבש לילגה ינב יליצאמ רחָביִו , תע לכב ויכרד וליחי זא
 = רשא םילודגה .ןיררהנפהכ ץראה .לכב .םיטפוש תויהל ןוטלשו לָשַמַה םהיִדי <

 םעה תא טופשל םיטפוש העבש העבש םיקה ריעו ריע לכבו , םולשורי
 , םהה םינקזה םיעבש לא ואיבי םהמ אָלָּפי רשא .לודגה רבדה לכו , תע לב

 = = ץראב םייח יקחו קדצ יטפשמ םש רשא ירחאו ..םה וטפשי ןטקה רבדה לכו
 < ֶקּפֶת לבל הרעב .ןגֶהל .תובשחמ .בַשֶח , תִיַּבַמ העַר הילא הנאת לבל לילגה

 = ףהמ , לילגה ץראב הנושארל ולפנתי םיאמורה יכ .ועדיבו .. ץּוחמ םג
 עבש ראב תא , (10187860) .תפדוי תא קזחתיו , תוצורח םיריב התוא רַצָב
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 = ,רובת רה תא יָת ) בוגש תאו ופי תא + (8]86מ1ם) םלש תא + (8018808)
 = = תרנכ םי ףוה לע רשא תורעמה תא , אירבט תאו (1871068) איכיראט תא |
 = תא ו (8608) .ףיז תא , רבכע עלס םשב ארקנה רצבמה תאו , ןותחתה לילנב |

 = רצכ (63018ם1/19) ןולוג ץראבו , ןוילעה לילגב (ןַטַַזַפ) \ טורימ | תאו .הנבי

 שוג תאו . (68₪0418) אלמכ (80ַאַ) הכגוס + (604918]86) איק'יליס ריע תא |
 == ,ותוצמו ףסוי תרוקפב הבגשנ המוח הל ןביו יול ןב ןנחוי קזח (6181818) בלח |
 == רה ,םירצבמה השעמ תא .ותולככו . הכאלמה ישוע לע חצנמה היה ףסויו |

 = = , המחלמל םהיתועבצאו בָרקְל םהידי דמליו , אבצל שיא ףלא תאמכ לילגה ץראמ
 = דירובג תואבצ ופְגְנ רשא הפגמה תא ָארענ רסיקה עומשכ יהיו 5 7.

 . .עתעתמכ יהיו , הלודג הער ול הערי ושפנו ובל לא דאמ בצעתה ; םידוהיה ינפל |
 : א ְּי 1
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 ברב 7 ה , ןורוח תיב ררומב םתדרב ךא , ךלמה ךרדב םתכלב =
 יגו םירָצמה ןיב זא וצחלנ םיאמורה יכ ןעי . ןודבאו תוָמ םאבצ לכ לע ואישיו
 = ןיחאב שיאו , וצהל והער תא שיא , לאמשו ןימי תוטנל ךרד ןיא רשא םירה
 < םידוהיהו , ַת תודָיְלו תשקב ךושמל די םירהל תלכי יתלבמ ּוקָּבִרִיו ודכלתה

 עלק ינבא / תומו  תותינחו םיצח / םיהפ םירהה תועלַצְמ םהילע וריטמֶה =
 ולפנ םהמ םיבר . םהירובנ לכ תא ּומהָיְו בר םע םהב וליפיו , תָכְלַש ינבאו
 איהה תומלצ איג ב רשא תוארונה תומוהתהו תוחושה יקמעמב חצנ תואושמל
 ןאר זא . תומה ןוטל ש תעב זא ובבותשה רשא םיסוסה תוסרפב ופמרֶנ םיברו
 תָוקמ ןיאו םהנֶמ טלפמו סונמ לכ רבאו , םתלחותו םחצנ רבא יכ םיאמורה
 . ו תומ תקאנ לוק , רבש תללי לוק םורמב ומיריו , תחש תַרְרַמ לצנהל
 המעל , םיעלס רבשמו  םירה קרפמ ארונ יהנ לוק ,ללח תקנאו רש תקעז
 4 1 הנר לוק , החמשו ןושש  תעורת ,  הלודג .העורת םידוהיה ועירה |

 אב אב (סוללַאג סויטסעק תואבָצ) םיאמורה ץק . המקנ לוקו הרובג תונע

 םהמ רתונ אל זא יכ ,ןומְלַצְו ןואָשַמָּב ץראה ןיָע תא סכָיַו הלילה אב ילולז
 ןורוח תיב לא ואביו אמור ירובג ובנגתה הלפאו ךָשח ןּושאְּב ,טילפו רירש
 רוגסל םיכרדה לכ לע םיפלא יפלאל ובציתה םידוהיהו . םיעוצפו םיִּכָמ , םיפיע
 . םתָיח תֶומְל ריגסהלו ךררה תא םהילע

 ריב ןורוח תיבמ תאצל ךרדו ביתנ אצמ אלו שָאונ סויטסעקו 8 4.
 / וליח ישנא יריחבמ שיא תואמ עברא רחביו , וינפ המרעה לא םשיו , המר
 רשא תוללופה לע סוניציו , לכ ינפמ ובושי אל רשא חור יצימאו בל יריבָא
 לכ םע םירשנה תאו םילגרה תא תוללוסה לע ביצהל םִוַצִיו , ןורוחתיב תוביבס
 , המש רוע םיִַּחַנ ויתואבצ ישנא לכ יכ םידוהיה ונימאי ןעמל , המחלמה תותוא
 תכשחב לק הרהמ וסוניו םידבכה םקשנ ילכ תא וכילשה וישנא רתי םע אוהו

 '" עַדְויו רקבה תרומשאב יהיו , אוהה ב ןעידָאטש םישלש ךלהמ וכליו , לילה <
 רשא םהה שיא תואמ עברא לע ולפנתיו םהל רהיו , םויטפעק המרע םידוהיל
 ךא .סויטסעק ירחא ופדריו ורהמיו , דחא דע םתוא וגרהיו טק רש םחינה
 ויתואבצ תא קפד תרחמלו , אוהה הלילב בר ךלהמ רובעיו רבכ קַמָח אוה
 תתּותה ילכ לכ תא הצרא וכילשה םדחפ 'בורמ יכ דע הרהמנ הצורמב סונל
 ] = ותקל םידוהיהו . םהל רשא םיצפמה. ילכ לכו לזרבה יליא תאו םירכה תאו
 "= לכו ןסתה לכ תא .והקיו , םיללהה לע ּוטשַפיו , םהה תיחשמ-ילכ תא םהל
 = ירושו היוללה ירישב , הדותו הנר לוקבו , םהירחא םיאמורה והינה רשא רקיש
 " שחחל ינימשב התיה איהה הלודנה העושתה . םילשורי ירעשל ובש זע
 | ,(ו'נהפסל 66 ו'כתת א'ג) ַארענ רסיקהל הנש הרשע םיתשב , ןושח

 וא ןכש רשא) ָארענ לא םיכאלמ "חלש סוללאנ סויטסעקו
 =. שאר לע םידוהיה דרמ ןוע תא סימעהלו םיאמורה תפגמ תא ול רּפְסֶל (ָאיַאכַאב
 2 לע רומעל וצחלנ , אָכַד דע םהל קיצה רשא ללנב יכ ורמאב , סוראלפ

 ברחב :  ([



 = .םיִמָלּואָה ימּורממ םהב ומחל םידוהיה יכ ,ליָח אמור .ירובג ידי ושע אל .תא
 תיחשהל דע סויטסעק תמח הלע זא .םעפב םעפב םושרגיו םּותבַיַו ּוָ וז
 הָּבְמה תחת ובצנ וירובג רחבמו , הלודג םיִנְָמ תַּבְס תושעל וליה ישנאל וצי

 , .המוחה לעמ  םידוהיה ורו רשא םיצחה לכ יב , רוגמו דחפ לכ ילב אוהק
 0 םהה םירובגה ורתחיו , םיִנְגָמַה תשחְנ תקלָח ינפמ םקיר ובושיו וללומ

 תיצהל םדי לֶאל יהתו וירעש יחתפ לא ועיגה יכ רע תחתמ שדקמה תומוח
 הלודג הדרח םיצירפה ודרה זא . ריעהו שדקמה תא שופתלו סהה םירעשב שא
 אמ וחמש םולשה ישנאו ,םשפנ תא טֶלמל ריעהמ ופנ םהמ םיברו , ראמ

 = םולשב םיאמורה ינפל ריעה ירעש תא חותפל דוס וקיתמיו םתסונמ תא םתוארב +
 הלפנ ,  םולשה ישנא .לכ בבל ןוהמתל .ךא ..-- איהה המחלמהל ץק םושלו |
 תומה ברה רשא שיאכ יהיו ,וללַאג סויטסעק לע םאתפ דחפו התמיא |
 - זאמו . -- םילשורימ לק הרהס סונל וירובג תואבָצ לכל וצי , וראוצ לע .תחנומ" 1
 תעב .אוהה המחלמ .רובג זר תָמ הז המ לעו הז המל ערוי ימ ןיא התע רעו
 הככ לע האר מו + ויתחת .ותמחלמ ישנא תא ּחריו ודי הָמָר יכ האר רשא
 -- ? ףדור ןיאב ברח תסונמ .סונל |

 יִמִתַו ; תֶוְמ תמוהמב אמור ירובנ לב וסנ יכ .ואר םיצירפהו 8 4

 לח ירחא .ארונ .ןּואָש = לוקב ופדריו םהיצלח ורזאיו ,חכ ופילחיו , םֶתּור
 םַע וב .וגרהיו ףסאמה לע ולפנתיו , םהיתואבצ לכ תא ודירחיו , םיאמורה
 :ישנא .ףרעב .םהיריו .וחירצה ףא ועיריו , םירובג םֶלַכ , םילגרו םישרפ , בר"
 םש ּונָח רשא םיפצ רה לא אוהה הלילב םיאמורה ואב םיפיעו םיבמ . םִמרֶה
 .רשא הדוהי תמדָאמ סונל ויתואבצ תא סויטסעק עָיְסַה תרחמה םויב . הלחתב
 םתרובג חורבו , וירחא ףודרל .ופיסוה םידוהיה ךא . הָּתְהִמִלְו אָנִמְל ול התיה
 םיקיז ּורי ץּולָחָה לע םג , םיִבְה םישנא וב ותיחשיו ףסאמה .לע תינש ורעתשה
 :יללח תא םידוהיה וברה איהה .ךרדה לכבו , ראמ .בֶר םע וגרהיו תומו םיצח
 :יפל זא ולפנ םיבר םיפלא יִרָש םג , םהיגורה תא ומיצעהו םיאמורה ירובנ
 רשא הָדּובְּבַה תאו םנוה תא ורבָאו דאמ הלורנ הפנמ ופגְנ רשא ירחאו , ברח
 הגה איהה ריעב . עבג ריע לא םיהנאנו םיעוצפ םיעגיו םיפיע ואב | הל
 \ :אוצמ ילבמ  םימיאו םידחפ .םוהת .ינפ לע תפחהמ וחורו ., םימי ינש סויטסעק |
 םידוהיה רפסמ יכ האר ישילשה סויב . םירוהיה רימ טלָמָי הכיא הלובחתו הצע |
 ריעב .המהמתה ותערל.ךא יכ עדיו ,.םויל םוימ לודגו ךולה .ךלוה ול םיכראה
 . ןטק .עגר רוע המהמתה ילב םהימעפ ךררל םושל וליח ישנאל וַצָיו , איהה
 ליחה ישנא תא םיִעְגימַה םירבדה לכ תא רָּבַאְל הָוצ ו ותסונמ תא לקה ןעמלו
 תומהב לכ תאו םיררפה תא וגרה ליחה .ישנאו .םאשמ רבכב םהילע םיריבכמו
 - , לזרבה יליִא תאו םירבה תא תואשונה תומהבה תא קר וריתוה אלו אשמ
 םכרדל םיאמורה ועסנ ןכ ירחא . םירבכה קשנ ילכ לב תאו םיצפמה ילכ תא
 םזיגרהל וזעונ אל .םידוחיהו , םש ןולל ןורוח תיב לא אובל .טהינפ תמגמו |
 < םתכלב 1



 = חב תא ומישיו גתה תשודק תא וחכש 0 ותמומז ''ה .ריע לא בורק
 = לע ורעָתָשַה הרובנ תעורתבו ,.ריעה ירעשמ ואציו ושעגתיו , םהילע םתמחלמ
 == תויראכו הי יִתּועְבּו םִיָהְלֶא תּתַח סהילע וליפיו -[ םהירזועו םיאמורה תּואבַצ
 תומוהמב וסוניו ףרע .םהל ּונָּפ םיאמורהו , ליצמ ןיאו ּופְרַטְו ּוסָמְרְו ורבע םִיְרְמנו
 ּושָח :ילולו :, ןֶדְבִאו ברח .תּוכמ םתוא םיִּכַמּו םהירחא .םיפרור םירוהיהו .ו תו
 ליח לכב הָלְּכ םירוהיה ושע זא יכ , םהל רוזעל יִלָגר ליַחְו םפישדה םישהפ זא
 :הנרללוקב םירוהיה ּוּכָש , אוחה לודגה ןוחַצנה ירהא ,.ארונהו לודגה סויטסעק
 ישארמ דחא הרויג ₪ ;ועמשו :, םילשורי ירעש לא העורתה תורצוצחבג העושיו

 [- םירומחו .םיסוס .םהמ "בשינ , םתיתונחמ ּףסַאָמ תא - ו םהירחא
 , םילשורי .ירעש לא ללשה לב םע בשיו , בורל הרמח ילכו קשניילכ . תונותאו
 לכבו תויאגה לבב םיברא ואיבחה םג םירהה ישאר-לע םיִפצ ּודימעָה םידוהיהו
 תרחא :ךרד וינפל ןיאו-םימי תשלש ךרד סויטסעק :סהב :רובעי רשא םיכרדה
 תא םתוארב הלודג הדרח םיאמורה ודרהיו , לאמש לע וא ןימי לע.-תוטנל
 ועשי לכ רשא םופירגאו , -- ליצמ :הדימ ןיאו םהילא תפקשנה .הארוגה הערה
 לא םיכאלמ חלש .,םהל בוטל םיאמורה- םע םידוהיה ומילשו יִכ וצפה לכו
 םיאמורה לכ םשבו .סוללאג םויטסעק .םשב םחינפ תא תולחל םילשורי יבשוי
 םיכאלמַהמ דחא תא ותימה םילשורי ינב יצירפ ךא , םולש תירב םתא תורכל
 ירבכנמ םיבר ּונוליו ..וינש רועְּב טלמתיו םיעצפ יוסכ ריעהמ חרב ינשהו , םהה
 ךא ,.םולשב המחלמ ימד :וכפש .רשא - םיצירפה לע 'ץראה םַעָמּו םילשורו
 יהתו , םהינפ לע םינבא :תֶכְלַשְבּו תולקמב .םיננולתמה תא ושרג םיִציִרְפה

 . םולשה ישנא ןיבו םיצירפה ןיב הזע הבירמ ץֶרפִּתַו ריעב הלוהג המוחמ |
 םילשוריב הבירמ הצרפ יב וילגרמ יפמ עמש סולְלַאג סויטסעקו 8%

 רעתשינ . רהמיו 6 איה המחלמ תושעל תעי : רמאיו [ הבותב תובר-תומוהמו
 וליח  םע . עסיו , תור לכל םציפיו וילע ותש .ביבפ רשא םיצירפה תרע לע

 . םילשורי .ינפל ןעידאטש עבש ,םיפצ רהב ןַחִיַו , הב םֶמְלָחְל המילשורי לודגה
 המחלמ תוכרעמב .ויתואבצ תא ביצה יעיברה םויבו , שפנו תבש םימי השלש
 וחתפי לבל ריעה ירעש לכ לע םירמוש ביצה םיצירפהו / םילשורי ירעש ינפל

 םרפסמ תאו םיאמורה ןסח תא םתוארב ךא , םיביואה ינפל םולשה ישנא םתוא
 .הרוצבהו הקזחה , הנָשיה ריעב ונחיו השדחה ריע תא ובזע ., ארונהו םוצעה
 ריע ךותב: םויטסעק אב זא . שדקמה תיב תומוה ךותב ואבהתה םג , דאמ
 ךא . הנוילעה : ריעב . םָחְלַהָל ןכ ירחא אוביו ,שאב התוא ףורשיו השרחה
 ליפעהל םונתנ .אלו עלק ינבאו תוהינחו .םיצח .ויתואבצ לע וריטמה םיצירפה
 .לע הרעסב תולעל .םיאסורה וצמאתה םיפוצר םימי השמח . המוחה לע תולע

 ישארל סויטסעק הוָצ יששה םויב . םוציפיו םידוהיה םּופָרה םעפ לכבו ,המוחה |

 םעפב םג ךא , הנופצ שדקמה תיב תומוח לע לורב יליאו .ירְּכ םושל וירובג =
 תאזה



 = =, םשפנ לע רומעל םדי לאל שי רשא ליחה יישנא לכ תאו ףכב ברח שופ
 - לכ םג ושע ןכו . םירוסאה תיבב ּותַמְצ בבלה יִּכְרְו םישלחהו םינקוה ת

 - לע םיבר םידוהי ימְר וכפָש סופירגא ' תכלממ ץראב םג .'םצרא ירעב םימראז
 ותכלממב הוצמו ריגו תויהל םופירגא מיקה רשא סּורָאּונ - םימר שיא יד

 5 רשא אירדנסכלא ריעב םג :-,אמור הש - םראב 8 טילשה |
 םג ,םתולַכלו םתיחשהל םינויה .םהילע ומק יכ * , םויאו :ארונ גְֶה זא היה
 - | םיאמורה תאבצ תא םהב חלש , אירדנסכלאב טילשה סוירעביט רדנסכלא |

 - רשא םימוצעהו םיברה םידוהיה לכ תא דימשהל םדו תא רַתיַו , ותא רשא
 * םיאמורה ברח יפל ולפנ רשא םידוהיה יללחל רפסמ ןיא ,זבל םללשו איהה ריעב

 ישארב וללוגתה רשא םיחצרנהל הצק ןיאו , אוהה 'ה ףא ןורָח םויב :םינויהו
 םיאמורה יכ / םתֶיַח וטלָמ אל / םהיתב לא םיטלמנהו םיטנה םג , תוצוח לב |
 " ופיסוח םתמקנ שאבו ,שיא .םהמ טלמנ אלו שאב םהיתב תא םהילע ופרש | ּ

 = לע םָא , עלסה לע וצפנ םיקנויו א םיללוע , ּועְקּב תּורֶה : חצרב תולילע דוע
 .תורבע- םויב היה םא עדוי ימו !!ואטח לּואש ! ּוהָחש וקימעָה , ושָטְר םינב
 גְָה ירירש ולפנתה יִלּול אירדנסכלאב רשא םידוהיה לכל .טילפו .רירש אוהה |
 : לע  םחרלו : סוחל וילא  וננחתיו . וכביו סוירעביט .רדנסכלא לא הַצְר .יטילפו <

 5 האלמה םברח בישהלו ַעָלַּבִמ םדי בישהל םיאמורהל וציו :/ הגרהה ןאצ תיראש
 הז . הרעת לא םד =
 = תוירורעשה 5 תא עמש , םרא ץראב טילשה סוללַאג סויטסעקו 5.8 0, י
 :.,םיללטואה םידוהיה לע קר ותמח לב תא ררועיו םידוהיה תובשומ - ושענרשא .

 םהב תושעל רֶהַמִי אל םאו , הרומו  ררוס םע , םה ףרוע השק םע.יכ ורמָאב
 = . םתוזחפבו םנורזב הּושיעריו ץראה לכ :תא וזיגרי זא/ ,םדבו ברחב םיטפש
 = ! לכו ויתואבצ ישנא לכ 1ֶאְו ,המירחהל הדוהי הצרא איכויטנאמ עסיו רהמיו ן

 י
 * םוצעו בר לח , םיריבא םיסוס יבכור םישרפ םג , המחלמב םירמלמה םירובגה
 ואב רשא תירבה יכלמ לכ תואבָצ דוע ופסונ אוהה ארונה ןומהה לעו .דאמ דע <

 = םיבכור םיפלא וילא חלש סוכויטנא ךלמה , םידוהיה ררמ תא טיקשהל ול רוזעל |

 ישנא םיפלא תשלש אוה םג וילא חלש ךלמה סופירגא ,םילגה םיפלא תשלשו
 * ,ליח ישנא םיפלא תשלשמ רתוי חלש םהוש ךלמה , םיבר טישרפסג ילגר ליח
 = = לא :ּווְלָנ םליח ישנא תואבצ םע םונזורו םיבר םיכיסנ .דועו : ,ילגרו םישרפ
 = , חַצְרַו נֶרֶה ךלה םהינפל , הדוהי הצרא וכלה ועסנ םלכו , לודגה וליחו םויטסעק
 = "וש ץ םידוהיה תא ּוגרָה ,ואב רשא רפכו ריע לכבו , םלגרל בטקו ףשר אָציו
 ל הבורקה ריעה עַבְג לא םאוב דע , עלו עישרהל ּואיִלפָיַו טיתבה תא
 9 , ןעיראטש םישפח .ךלהמ

 .ּןרהָנ םידוהיה לכ יכ , םע תובבר האָלַמ זא התיה םילשוריו 9 4
 :םוללַאג .סויטסעק יכ םהל ערַוהְּב יהיו הזגְסה גח תא הכותב גחְל - וא

 בול |



 " םירוהיב וגרה ןולקשא יחרזא , םה ושע רשאכ םֶלִב ושעיו , ףכ ואחמיו וחמשיו .

 3 ו

 | הב םירגה ה לע הירסיק ריעב םימראהו םינויה ולפנתה , איהה העשה
 .םע סורָאלפו שיא ףלא םירשעמ רתוי  וחצְר תחא העש ךשמבו , םּוצַרו
 < םיאמורה תוינא לא םוחלשיו םיקזב םורסאיו םיטלמנהו םיסנה תא ושפת וירודג
 - לכ תובלב םלשו םקנ שא תיצָה אוהה ארונה חצרה , דבע 'תרובע םש רובעל
 םימראה ירפכ לע ורעתשיו םהיחא ימד תא םוקנל רחא שיאכ ומוקיו , םידוהיה
 - ןאש תיב לעו הרוג :לע , ןובשח לע , ןומע ינב תבר לע ולפנתיו , םותיחשיו
 הל לעו סופיה לע , הרדג לע ולע םשמו ,םינומה םינומה םהיאנושב וגרהיו
 | = לע ולע ןכ ירחא . ןהיבשויב תומקנ ושעיו שאב ןתוא ופרשיו תובר םירע דועי
 שאבו ברחב תומש ןהב ומישיו הירפיק לעו ,עבג לע , וכע לע: , םרא שָדק
 דע ורע הזע תאו ןודיטנא תא םגו ,םהמ ובגש אל ןולקשאו ןורמוש םג ,ם"
 .ןהיבשויב 'בה גרה ושעיו .דופיה

 םרימשהל םכותב םירגה םידוהיה לע םימראה לכ ומק זא 8% 6.
 .זא הכפהנ םרא ץרא לכ .םב ומחליו םהינפל ובציתה םידוהיהו , םתולכלו
 גרהב םהימי ולכיו , ללה תקנאו ברח תחבא ריעו ריע לכב , המחלמ הרשל
 אל :םילפוטיקס יבשוי .םימראה ךא * , תומ תמיאו תוררחב םהיתולילו ,לטקז
 : "תא  םהיניעל וחיכוה םידוהיהו , םתא םה םימלש יכ , םירוהיב םדי וחלש
 , םילפוטיקס תא םג תוכהל ואב רשא םהיחא לע ברחב םתאצב םתנומא
 יחרזא יכ ספא .םרימ ריעה יבשוי םימראה תא .וליציו םושרגיו םהב ומחליו
 םהילא ּוצַרַתִיַו םמע ינבל ושע רשא הערה לע םידוהיה ומחני ןפ וארי ריעה
 םידוהיה ישאר לא המרעב ורבריו םילפוטיקפה ולכנתה ןכ לעו , םימראה ישארב
 ונל הזו ! תמאב ונתא םתא םימלש יכ תמא תוא ונל ונתי : רמאל םריע יבשוי
 ובשתו םכפטו םכינבו םכישנו םתא ,ריעה ךותמ םכלכ ואצת אצי םא תואה
 ,*-- םצראל ובושיו ונילעמ םידוהיה םכיחא ולעי רשא דע ריעה לא בורקה רעיב
 םתיב ישנא לכ תושפנ םע ריעה ךותמ ואציו , םבבל םתב םידוהיה ןכ ושעיו
 תא שופת ןעמל םימראה וטקש וחנ םימי ינש , ריעה לא בורקה רעיב ובשיו
 ישילשה הלילב ךא .םהינפמ ורהזי אלו םתנומאב ןימאהל םבלב םידוהיה
 ילכ ילב ויה םלּכ רשאו רעיב ונשָי םֶתיִּבְרִמ רשא םידוהיה לע םאתפ ולפנתה
 אלו ףטו םישנו םישנא וחַצְרִיו םתוא ופרט םיתיהשמ תויראכו , המחלמו בהק
 מיחצרמהו , שפנ ףלא רשע השלשמ רתוי היה םיחצרנה רפסמ ..המשנ לכ ויה
 . םהל רשא לכו םשוכרו םנוה תא , םבהזו םפסכ תא םהל וחקל

 ." . , םידוהיהל םילופומיקסה ושע רשא תא ועמש םימראה לכו + 9,

 םיפלא ינשמ רתוי וגרה וכע יחרזא . שיא תואמ שמחו םיִּפְלַא םכותב םיבשויה

 יבשוי , לזרב ילבכב םירוסא םיאלכ יהב וכילשה ברחב וגרה אל רשאו ,שיא

 = רוב יִנָמָשַאָּב רגסמ לע ורגס םהמ םיברו , םריעב םיבר םידוהי ןומה :וחצר רצ

 " חב רשא םידוהיה ירוחב לכ תא חבטל ועירכה סופיהו הרדג יבשוי . תתש



 ותפסנ רשא דע הישות ושע אל םהירי ךא , םיפוצר םימי : העבש סופ
 םתוא ,ץוחללו םהמחלמ ישנא תא שילחהל ומל העישוה םעָהְּו םירקיסַה ם

 לע םיצירפה והעתשה ןכ ירחא . הנוילעה ריעב סודרוה ךלמה ןומרא לא סונ
 , בצמה ישנא .םיאמורה תא  ונרהי\ הופרשיו :הודכליו .(אינוטנא) ןויצ תרוצמ

 ו!ריטמה סופירגא ישנא ךא ,וחטבמ זע םג רירוהל סודרוה ןומרא לא ובושיו .
 םחנמ אב םבבָל תחמשל הנהו =( בר סע םהב ותיחשיו תומו םיצח םיקיז םהילע
 / וליח ישנא לכ םע םהילא הֶיְלִיַו הרובגב רזאָנ ריעה ירעשב (* ילילגה הדוהי ןּב
 ישנאו . ש א ו נ םירוצנה ורמא יכ דע ןומראה :תומוח תא ושיערֶה החי לו
 םהל  תתל ,םהילא ונְנחתיו םיצירפה ירשו םחנמ לא םולש ירבד וחלש סופירגא |
 ירשו םחנמ םהל רתע .םהירע לא בושלו םולשב ןומראה ךותמ תאצל םידי
 ךא , םלגרב רשא םידוהיה לכו םה , םהיתורגפממ תאצל םתוא ונתיו םיצירפה =

 תאצ ירחא .. הגרה םויל םתוא ושידקה יכ , הוה רסחה תא ושע אל םיאמורהל <
 םירוצבה םילדגמה ךותב ובְנָשיַו וכותמ םיאמורה וסנ , ןומראהמ .סופירגא תואבצ =
 . םיחמ לדגמו ל איז י פ לרגמ ,סוקיפיה לדגמ : םה אלה ,סוהרוה ידי וננוכ רשא 1

 םילפשה סידוהיה .תאמ הנינח שקבל ובא אל םנואנ בורבו םפא הבגב .םה יב <
 ידודג לכמ שיא טלמי לכל םהה םילדגמה לע ורצ םיצירפהו , םהיניעב .םיזבנהו
 האג רעיו ו תושעל לידגה יכ האר .ילילגה םחנמו ,.םכותב םירוגסה םיאמורה
 יניעב רבדה .עריו . יהכולמה  התאי יל יכ ךולמא ינאי : רמאיו אשנתיו ןואתו |
 .וגרהיו םחנמ ב ומחליו םיצירפה לכ יניעבו לודגה ןהכה היננח ןב רזעילא <
 , םילדנמה .ךותב .םיִרגְסמה םיאמורהו . ודוס יתמו ויסירסו וירש לכ תאו ותוא | ו
 < חור תא .ועינכיו םבל תואג תא וליפשיו , םהנמ סונמ רבאו םצק אב יכ ואר |
 ןנחתהל רזעילא לא םולש יכאלמ וחלש םאבצ רש סויליטימ תצעבו , םתוצירע +

 תאו םֶהיִנא תא וריב םרונסה ירחא םהיתורגפממ תאצל םתוא תתל םשפנ דעב /
 / םולש תירב םמע .תורכיו החמשב םהה םיכאלמה תא לבק רזעילאו ., םשוכר לב <
 ירחא יכ ספא ,ןכ ועבשנ םיצירפה לכ .םגו , די .םהב .עגת אל יכ םהל עַבָשָיַו
 םיצירפה :םהילע ולפנתה , םהילעמ םתמחלמ ילכ תא םיאמורה .וריפה רשא <
 לע .םתוא .וחיכוה קר , םשפנ לע ורמע אל םיאמורהו , םוגרהיו סהיתוברהב
 .לע םהילא ןנחתה .אבצה רש סויליטימו , םתעובשו- םתירב תא רפה רשא |

 = וינונחת םיצירפה .ועמשיו , דהיתיו ותלרע רשב תא לומי יכ עבשיו ושפנ
 . והותימה אלו

 איהה הירורעשה לע רעש ורעש םולשה יבהוא םילשורי יעוש לכו 8% 7.
 תפקשנה העהה לע םשפנ התכב םירתסמבו , תבשה םויב םיצירפה .ושע רשא
 םצעבו אוהה תבשח םוי םצעב הנהו . םהה םיגורהה גרה ידי לע הדוהי תב לע

 העשה
 \הדוהי ינבל ןנשל אטח רשאו לאונ רשא םישורפה תדע ישארמ ילילגה ,הדוהי אוה (*

 , ילאוגו לארשי ךלמ ודבל 'ה תא םא יתלב םדו רשב ךלמ ורכעי לבל החפה סויניריוק ימיב ן
 מו םיהלא דובעלו האריל וגוצה השודקה ונחרוה רשא תחת :

 ה

 היו



\ 

 |[ = צל ה |
 פנב .וביהרי רשא לע .םתוא ַיִכוה חָכּוה , עלס ץצופי שיטפכו תורלפ =

 , הל הוחתשוו ערכי ץראה גוח לכ רשא הריהאה אמור םע המחלמ תושעל זע |
 היהת .םצרא . , ןורבאי .דבָא .םנוא תובשחמ ובושי אל םא יכ םב דיעה רַעָה
 .תבשל םתוא עָיִּבְשה .עָּבְשַה .םג ,שא תלכאמ .הפרשל םשדקמ תיבו הָמָשְל
 = תא ורברבו . - ץראה ןמ .סַמר סתיו רש הָלְכְי ,ץֶמָה סַפָאָי רשא דע בירמ
 יכב ךכיו קפאתהל .לכי אל , ויתושגר .שא תַבל * ךותמ \ םיצרמנח / וורבד
 ,.םירורמת יִכב התכב הנידעה ותוחא הקיניריב םג ,הבוצעה ושפנ תמהנמ'לורג
 .ןירחא וכליו ,םופירגא תצעל עומשל דחא שיאכ םילשורי יבשוי לכ וררועתה זא

 .לפנתי לבל םהידיב וסרה רשא שדקמה תוב יִמלּוא-לא .ותוחא הקיניריב ירחאו
 .ירשו , םופירגא תצעכ .םהה ,.םימלואה .תונבל ּולַחְיו ., שרקמה -לע סורָאלפ
 .םופירגא ..חמשיו , רפיקה רצואל .סמה .ףסכ תא ףוסאל וכליו-ורהמ הצעומה
 - ,טעמ הז הקשנ רשא דרמה שא תא עיקשהל וריב חולצה וצפח יכ ותוארב דאמ
 . ,ולמע לכ תאו םיברה .וירבד תא תֶחש םיטעמ םירבדב-יכ ספא ,  הדוהי תיבב
 .תלשי רשא דע .סורָאלפב םג וטעבי לבל םעה ינפ תא הלח רשאכ יכ , ועיגיו
 שפנה יזעמ םיברו , םעה וגב לכ וילע ורמרמתה , ויתחת רחא הָתַפ רסיקה םהל
 \ םינבאב לקַפְל הרס דוע ופיסוה םידחא םישנאו ., םר לוק ותוא ףדגלו ףרהל וזעונ
 ./רהמי . יכ םעה .לכ םָשְב ול דינהל .ןילא ואָּב םיכאלמו )ו רָתַעְב רפַעְלז ותָמַעְל
 ..,ןתכלממ ץרא לא בשיו ,.םופירגא יניעב ראמ רברה עריו , --.ריעה ךותמ תאצל
 ..הירסיקל .בשיו ריעהמ רבכ עסנ סורָאְלפ יכ , לשומו רש ןיאב הרתונ-םילשוריו

 םבבל תומזמ תא אוצוהל םהידי תא םילשורי יצירפ ואצמ זא 8 5.
 . :וגרהיו , הרְסְמ שב תארקנה הדוצמה תא ודכליו ורדונתה 'םהמ םיבר , רואל
 < םהמ םיברו .םהיהא בהקמ המחלמ ישנא הב וניציו , הכותב רשא םיאמורה תא
 \ .ןהכה (יננע) היננח ןב רזעילא םשארבו ., 'ה שרקמ לא ואוביו םילשוריב ולהקנ
 : ,דעב .תונברק םינהכה רוע .ובירקי לכל .רמא ורזגיו , שרקמח תיב דיקּפ לורגה

 = .וחרמיו , רכנה .ינְּב לכמ הבדנ יהבזו תונתמ .רוע ולבקי ל ב לו רפיקה םולש /
 , %--.-1.םיאמורה .לע ברחי : וארקיו , הלודג העורת ועיריו , המר ריב תוכלמב 6

 \ .םהילע .רוקפי .רסיקה יכ םעדיב ., הינהכו .הירש .לכו הדוהי .יפולא ולחבנ זא
 | ,םיכאלמ וחלשיו ורהמיו , המה םעה ישאר יכ רשאב זע רתיב דרֶמה ןוע תא
 . ישנא םהילא חולשל ורהמי .יכ םהינפ תא תולחל םופירגא לאו .םורָאלפ לא
 " ,האכ חמש \םורָאלפ .. ךא | , רועב  דרמהו .רָשקַה ןואָש תא היבשהל המחלמ
 !חלש םופירגא קרו , וינפ לעמ םשרגיו םהה. סיבאלמב טעיו , אוהה דרמה לע
 ,םיקיוהי ןב סופיליפו ןושארה ואבצ רש שוירד םשארבו , ליח ישנא םיפלא תשלש
 \ ן.הרמה שא תבהלש תא תובל היליצאו םילשורי יעוש-ןימיל דומעל,ינשהראבצ רש

 = ישאר לכ םהילא ּווְלִיַו , םילשורי ירעשב סופירגא ליח אובכ יהיו 6.
 . \םע היננה ןב רזעילאו . הנוילעה..ריעה .תא.טהל ושפתיו םינהכה ישארו ריעה
 ,ליח םע .ומְליִו שדקמה תיב תאו הנותחתה רָיע תא םהל ושפת םיצירפה לוח

 / סופירנא
 ו-8



 . םינפ תשבב ובושיו , םודוהיה ינפל אמור תואבצ +
 רש סּוללָאג סויטסעק לא םידוהיה לע הנטש בתָּכ סוראלפו 8 הב.

 וחלש םה יכ םעישריו ,םירקש םהילע לופטיו ,םרא ץראב םיאמורה א
 לע אוח סימעה , םידוהיל םיאמורה : וללוע רשא לכו , םיאמורב הלחת םהי

 יעוש םג ךא . תֶוָמ ינבו םימד ישנאו םיררומו םירשוקל םנתיו , םידוהיה ישאר
 < וחלשיו תחלצב םדי ונמט אל ךלמה סופירגא תוחא הקי נירי בו םילשורו
 .. | ללוע רשא לכ תא ול ורפסיו .סּורָאלפ לע וננואתיו םויטסעק לא רפס םה םג
 | םיליחה רש םונָאטילֶאפַאענ תא סויטסעק הלשיו , םפכב םמח אל לע םירוהיל
 . םהיתוכילה ישרש לע תוקחתהלו םידוהיה יכרד תא שורדלו רוקחל המילשורו =

 זא עסנ רשא ךלמה סופירגא תא שנָּפ , ךררב אוהה רשה תויהב יהיו
 תודא רוקחלו שורדל םילשוריל ותוא חלש סויטסעק יכ ול רפסיו , אירדנסכלא
 לכו םינהכה ישארו , קידצה ימ תוארל , סורָאלפ ןיבו םידוהיה ןיב רשא בירה
 יִרמ וינפל וכפשיו , ך ל מ ה סופירגא ינפ תא םדקֶל ואצי םילשורי ינב וליצא /

 רחיו , ושפנ תוירזכאו ונורזב םּורֶאלפ השע רשא חצרה השעמ לע םחיש
 תֶא עיקַשַה תאז לכבו , סּורָאלפ תוצירע לע וב הרעב ותמחו , דאמ סופירגאל
 הל תחכות םתוא חיכוה סונָאטילָאפַאענ יניעלו , ובבל רתסב ומעז שא
 קיזחהל םשפנ לכבו בבל .לכב וצמאתה אל רשא לע (תֶרתְפִמ הבהאמ)

 ורגתי לבל םידוהיה ןואנ תא הזב רּבשל התיה ותמזמו -םולשה זועמ
 יבשוי לכ םג ואב הכו הכ ןיב ךא . לבתה ירידאו ץראה יליא םיאמורב המחל מ
 חַצְר רשא תוכרה תונמלאהו , סונאטילָאּפאענו סופירגא ינפ תא לבקל םילשורא|
 הלל הניכבתו הנקעצתו סופירנא ילנרל הצרא ולפנ , ןהישנא תא סּורָאְלפ |
 וכביו םלוק תא םידוהיה לָּכ ואשנ ןתללי לוקלו , חצורה םורָאלפ יללעמ /

 סונָאטילָאפָאענו סופירגא אב ןכ ירחא , םבל תמהנמ םירורמת יכב םה ם
 תולילע לכ תאו , ריעב סורָאלפ םש רשא תּומָשַה תא ואר םהיניעבו , המילשורי
 הנמאנ עריו חכונ סונָאטילאפאענו .םולשה ישנא םירוהיל ללוע רשא חצְב

 לא בשיו , םפא הרח סּורָאְלפ לע קרו , םיאמורב דורמל וצפחי אל םידוהיה יּכ
 םידוהיהו ,םשאו אָטִ סוראלפ קר יכ םימתבו תמאב רבד והבישיו סויטסעק |
 . עשפמ םיִּפִת

 לכיהב ולהקנ , םילשורי יחרזאמ לודג להק םג םינהכה ישארו 8 934
 רפיקה לא םיכאלמ חולשל ןוישר םהל תתל סופירגא ינפ תא ולחיו ךלמה
 -- ובירב קידצ יהיו סהינפ תא אוה םֶדְקִי םרטב םורָאלפ תא עישרהל ארעג
 םירוהיה םַע לע ופֶא טעמב רַעְבְי יב ָארענ שפנ תא ראמ עדי סופירגא םלוא
 -- הרפָכ ולכוי אל הער םהל שעיו רבכמ םתוא ותאנשבו סוראלפ תא ותבהאנ
 שדקמב רשא לודנה םֶלּואָה לא םילשורי יבשוי לכ תא (סופירגא) ליִהְקה ןכ לע
 ינזאב רבדיו ולשמ אשיו הובג םוקמ לע ובציתה ותוחא הקיניריב םע אוהו , ה
 שאכ ויה וירבד , הרורב הפשו םירומל ןושלבו תעדו תוצעומב םיבר םירבד םעה

 תורלפ



 .םנהכה ישאר יכ | התיה ןכ ןימאה רשאכ אל ךא .,המר דיב 0 הרעתמ
 \םֶתְלָהְל ורמא רשא םעה - ולפנתה ,ריעה . יליצאו הרותה ישפות לכו
 -לבל .חמחלמו .בירמ תַבָש ל םהילֶא וננחתיו וכביו םהידגב תא וערקיו , וב
 .. םהינורה תא םיצעהלו .םהיללח תא ברֶהל הזה חצרמה תמח תא וררועי
 ונימאה םהמ םיברו , המח ובזעיו ףאפ ּופריו , איהה םעפב םלוקב ועמש םעהו
 אריו .ומעז יִצְמ לכ םב הָלָּכ רשא ירחא םתוא ץורעל ץירעה דוע ףיסוי אל יכ
 הלורנ הערול עריו ,? א ני ,  םירוהיה תובלב רֶרַמה שא העקשנ יכ םוראלפ

 ףוסאיו , הלחתבמ חכ ברב איהה .תבהלשה תא תולעהלו בושל לכנתיו / דאמ |
 ּונְחְּבִּת תאזבי : םהילא .רמאיו םילשורי ידבכנ תאו םינהכה ישאר תא וילא
 .םיאמורה תואבצ תא גגוח ןומה לוקב.םֶרקְל ּואַצַת אצָי םא , םתא םיִנָכ יכ
 לא חלש , ןכ תושעל ותוא וחיטבה רשאכו .*-- המילשורי הירסיקמ םיכלוהה
 תא ומדקי םא םולש- םידוהיה תא ונעי לבל ותדוקפ .ירבד םהה ליחה ישנא
 ברחב םהילע ולפנתי .זא ., םהיפמ הנולת איצוהל וזיעי םאו ,םולשב םהינפ
 ..ישובלב םעה יניעל ועיפוה 'ה .יתרשמ םינהכה לכו . ןדבַאָו גְרָה םהב ושעיו
 לכו םיולה לכ ואצי םהירתאו ,'ה תיבב ותרשי רשא שרקה ולכבו ררשה
 .םילשורי םע ןומה לכ ינפל םהינפ לע ולפיו , םֶתְרִמָז ילכב םירמזמהו םיררושמה
 תכרבב אמור תואבצ תארקל תאצלו סוראלפ תוצמ תא .תושעל םהילא וננחתיו
 עיְּבְשַה עּבָשַהְו ושאר לע המדאו םיעורק םידגבב אצי לודגה ןהכה םגו ,םולש
 למע ירחאו ., םוראלפ תוצמ תא םיקהל םעה ינב לכ תאו הדעה ישאר תא
 תובל תא ּוטָה , םיצרמנו םיבר םירבד ירחאו םינונתתו יכב ירחא , הבר העיניו
 םתארקל םיעסונ םידוהיה תא םיאמורה תואבצ תוארכ יהיו . ןכ תושעל םעה
 ונע אל םג , םּוזְבַי םהילא ונָּפ אל ,םולשב םאוב תא ךרבל רובָּכ תררהב
 .םתרבע שאב רוצעל םודהא םישנא ולכי אל זא .ןטק עגר ורמע אלו םולש
 הנהו , םב לַתַה רשא דָנּבה סורָאלפ לע םהיפמ קֶתַע ואיצויו ,םבחב תדקויה
 םינומה םהב חציו הפוסו הָרְעָשְּב םהילע םיאמורה ּורעְתשַה עתפל םאתפ
 תוסרפ .תוטעשב סוסמריו א םיטלמנהו  םיסנה ירחא ופרר םישרפהו / םינומה
 תא שיא וקחד , םילשורי ירעש דע ועוגיו םֶהיִנָש רועְב וטלמתה רשאו , םהיסוס
 .םהילע ורבעיו הצרא םישלחה תא וליפה םיקזחהו ,.הריעה הנושאר אובל ויחא
 : ראב הטילפה רתיו . אוהה תורבע םויב בר םע.םהמ לפיו , םהילגרב םוסמריו
 "" םהירחא ופרר םהה אמור תואבצו ; תושונא תובמו תורובחו םיעצפ ייוסכ הריעה
 = ךרדב םהינפל ובציתי לבל השרחה ריעה לא םתוא שרגל תופולש תוברחב
 " ץרפתה סורָאלפו , שדקמה .תיב תא םשמ דוכלל אינוטנא תדוצמ לא םתכילה
 = ומרק םידוהיה ךא ,'ה תיב תא .שופתל םהל רוזעל וליח .ישנא םע אוה םג

 " םהב ומחליו , הדוצמה לא תוכילומה תואבְמה תא םהילע ורגסיו םהינפ תא
 = , עלק ינבאו םיצח םהילע וריטמיו תוגגה לע ולע םיברו , האלפנ הרובגב

 : ופגניו



 , ה אוה רופפ ץירע חצורו רדוש היה אל" םימשה לע .תחת , ץראב \ווז
 = תובר תופנ , והתל ךפה תובר םירע , םרכז ץראמ תורכהלו שדק םע ץפנל |
 - םידוהיה תאו , התוא לצניו קיר ילככ ניצה החוהי ץרא לכ ונודז תרבעב טרה

 | ריב אמור רסיקב דחא שיאכ דורמל םצירמיו אכר דע קיצה םינענהו םישגנה
 .דיקפה םאו , ותעשר יללעטו ותוצירע לע םיניע תוסכל תאו ול יהת רובעבל המר
 .םעו .ירמ םעַּב רוצעל תרחא ךרד אצמ אל" יכ קדטצי-וא , ונוע תא 8 /
 - ופינה אל תאז לכפ ייכ ותוארב ךא . =- לזרב טבשב :םא לכ הזכ הרומו ררומ
 רצהל רוע ףיסוה ,םֶמרֶה םע םיאמורב וממוקתה' אלו ברח םידוהיה :דוע
 שרקמ לא םיער יבאלמ החלשמ חלש הנורחאלו!דָמשָה מאיו לואש יִרָצִמ לכב 9
 - תוצלפ םידוהיה וצלפתה זא .-- שרקה רצואב רשא בהזהו ףסכה תא לוזנל 'ה <
 = וללהו "ה שדקמב  םיצירפ וצרפ יכ" םתוארב הנגומתה םברקב םשפנו , תחצנ'"
 == .םורמ םחורב ולשמ אל םידחא םישנאו ./ ושדק .רצוא- תא ּוסשוו ונופצ תא
 |[ עדוהב יהיו ,-- הי"סכב םג רי חלש רשא םּורָאלּפ תא 'וללקיו םסעכו םהיש +
 ךופטל שרקה ריע לא רשנכ אָרְיַו רהמיו , ופא םעוב 'ץאניו ./ סּורָאלְפל רבחה
 ובשח הישארו םילשורי יעוש ךא  ,'ושפנ יאונש םידוהיה "לע ותמקנו ותמח לכ
 - ואצי  דחי םלכז .ריעה יבשוי" לכ תא ופסאיו / םהילעמ וסעב רפהל. הבשחמ
 = תאו ותא ךרבלו ;וילגרב  רשא ליחה ישנא ינפ תאו ץירעה ינפ תא םֶדְקְל"
 8 ישנאלו ול 'הכרב תעורת ועיריו וילא םתברקכ יהיו , םולש" תוכרבב וישנא ₪

 0 ורעתשה ענרכו / םמְהלו םציפהל .םהילע  םישרפ =ידודג ררוצה חלש ,ליהה
 , םהיסוס תוסרפב םוסמריו ןטב .ירדח .תוכמ םוכיו ברה םנומח לע םישרפה 2
 = דחפמ םינומנו םיעוצפו םיכמ הריעה ובישיו * תומ תמוחמב :וסנ. םירירשהו
 < ודי תא רתיו םילשורי ירעשב אב סורָאלפו = , םהילע דוע תפקשנה הערה
 - םהה ליח ישנאו . הנוילעה ריע לע שאו םדבו " ברחב לפנתהל וליח שנא
 ךותב תחש יכאלמ  תעפשכ וצרפ / םבהוו םפספלו םירוחיה ימדל :םינאמצה |
 .  ללש וללשיו , םישנו ףמ / תולותפו םירוחב + םירענ םע םינקז וחצריו רועה ]
 . םיבר םירוהי ובחס םג ,  הרמחה תויכש לכו בה" םהיתוחתמא ואלמיו זב 'זביו |
 םיצוקב םרשב תא שודל הוָצ שורדו רוקח ילבמ אוהו ,סורָאלפ לא םולשה ישנאמ \
 = . שיא םיפלא תשלשכ :אוהה םויב םיהצרנה רפסמ יהיו .,ןכ ירחא- םעיקוהלו | /
 םיריבאה תא םג תומ:תוכמ הָּבָה םידוהיה תובלב םעוה שא :תרודט דוע לידגהלו \ |
 - םורמ םהימד ובז רשא ידחאו , דייםהב עגת אל רסיקה םעטמ רשא (רעטטיר) <

/ 
/ 

 .= איהה תעבו , םילשורי יבשוי לכ יניעל םיצע לע םתוא תולתל- הוצ ,םהיתוכמ <
 = העטשבו .,רדנ םלשל 'ה שרקמב ינשה סופירגא ךלמה תוחֶא הקיניריב התיה |

 = לפתַו הפָהי וילא ץֶרתַו הרהמ / םידוהיב סורָאלפ הלִח רשא ברה גרהה תא"
 . ןולק התוכלמ דוה תא אָלַמ אוה -ךא , ּהָמַע רעב וילא ןנחתהו ָּךְבַת ולגדל |
 . תומה ןיבו הניב היה עשפכו .,'וינפ לעפ התוא שדגיו הל געָל ו הלב

 תלד (ביח ע'יד)
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 = תמח לע תחת ּוחשיו ומי תובר םינש םא ףאו , וברעתי אל םיִנוש םעו
 < םיחלא םַשב ןוכנ חורב ונעשי , םרכז תוחמלו םצרא תיחשהל ןנוכו רשא קיִצַמ
 עַשְר יִלַג לכ לומ םשאר ןומגאכ ופכי הלהבנו החש שפנבו , םהיתובא יהלא
 ו ץ סה סָפֶאָי , םינודיזה  םימה ורפעי יכ דע ּופָצִי םֶתיִּפִצְבּו , חַצְר יִרּבָשַמּו

 יפנכב רשא קירצ לשומ לע הָרָעַי םורממ חורו , ץראה ןמ.םַמְר :םתי) רש הָלְכִי
 תירהב יהיו . *-- ולצב םיסוחה לכ וגנעתי םולש בור לעו , הטיִלפ היִהִת ותלמח
 , ארל דוע ףיסויו ,  םהה םיזחופה ורשק רשא .אוהה רשקה תא קוחרמ סקילעפ
 תַצתו ,הלחתבמ וע רתיב שאכ הרעב ותעשרו , וילגר תחת םידוהיה לכ תא
 , ברח ידי לע םידוהיה תא ריגהל ףיסוה רשאכו ..ליצמ ןיאב הדוהי .ירע לכב
 המקנו המחלמ . תושעל ורכמתיו םירשוקה תדע לע שפנ יִרַמ םישנא ופסונ ןב
 (* םירקיס םשב .הבוקנה הערה הדעה .םג .! המ. םהילע רובעי  םיאמורב

 םירקיסהו . ראמ ץימא רשקה יהיו , םילשוריב םהה םיצרפ ילעב לא .החפסנ
 , .המחלמו בירמ תֶבָשְל םולש תצע םיצעויה סעה יליצא לע םתמח לב ןריעה
 , .םֶהיִרְמְל תחתמ תדמצמ הנטק ברהו ריעה ישנא ךותב ּוללובתה םוי לכבי

 םמח.וקעציו קרצה הטעמב ושפתתה עגרכו , םולשה ישנא תא רתסב ורקדיי
 םהומכ םישנא יכ .ןימאה . אל שיאו ,םיהלאה ריעב ךפש רשא יקְנה םדה לע
 =. שרָח יתצרמו םימד יכפוש ויהי שדקמה תיבב םבל .םימכ רימת םיכפושה

 תא וחיריו .םה םיאיכנ יכ ורמאתיו הדוהי ינבב זא ומק םיבר םיעתַמ םג
 ירוחב עירבהל השדח הנאות זא אצמ סקילעפו , אמור תוכלמב רורמל םעה

 םילשוריב .לודגו . ךלה ךַלֶה םידרומה רפסמו . םוי םוי הינורה בֶרְתַלּו הדוהי
 ריעמ וכלהתיו םיבר םישארל ודרפנ הנורחאלו םולשה ישנא לע היוטנ םברחו
 . ץראב םולש תצע םיצעויה םיתרפאהו םירישעה תא וגרהיו רפכל רפבמו ריעל

 דיקפַה ָארענו , ותאשמ סקילעפ חג הלאה םירבדה ירחא < +.

 אל זא םג ךא (60--62 ב'כתת --כ'תת א"ג) הדוהיב הָחָפל סוטסעפ תא ויתחת
 ללועתיו ,םהימד תא ץמיו התש אוה םג יב , םתרצו םתערמ םידוהיל הנוה
 יב ., ותלשממ לע .םימי ךיראה אל אוה יכ ספא , םימיה לכ עשרַב תולילע

 םוניבלא תא .ויתחת םיקה ָארענו , ץראה .לכ .ךרדב ךלה םימי םיתנש ץקמ
 שיא היה אוה םג ךא . הדוהי ץראב הוצמו דיננל (69--64 ד"כתת- --ב"כתת ₪

 םידוהיה לע םימעה אוה . המרמו םימד שיאו תוקשעמ עצב בהוא ,םיסמח

 . םהיפכב םמה אל לע ברח ידי לע שיא יפלא ריגה םג אושנמ רבכ סמ

 , שארל םהילע יהיו רחש םהמ חקל אוה יכ , שאר םירשוקה .ומירה וימיב
 .הפ וצפי םאו , םשוכרו םנוה .תא תתקל וידודג תא חלש םולשה ישנא לעו
 ..-- םהיפ רפעב ונְתיִו וינפמ ראה יבשוי לכ וגומנ יכ דע , םשפנ תא" םג וחקי

 ריקפה רשא םורָאְלּפ  סויסעג לומ קידצ לשומ .דוע היה הזה עשרה החּפה ךא
 ךשחמב היהו ךולהי לפאב רָבְדְב היה פוניבלא רשא תחת יכ ! ויתחת רסיקה

 והשעמ
 1 8108) אקיס טשב תארקנה םכירי לע הרוגהה המוקעה ברחה םש לע ןכ וארקנ (*
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 ביטיהל 0 רוהב םָענ יריש רישל ותעד רשכה ןורהי לע תראפתו הלה |
 -- םלועמ םשה ישנא םיקחשמה .לכ לע חַצָנְלּו לְבִנ ילעו רושע ילע ןג

 .םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ +.
 האב , חצרו לזגב הדוהי ץרא תע סויעפמַאפ דכל רשא תעמ 4, % 230 7 ו
 , הארונה הָי ַחַהי יכ , םילשוריו הרוהי לע לאינד הזח רשא השקה תוזחה |
 , ןבא בל הבלו .השוחנ  היתוסרפ , לזרב ינש היֶנש רשא הָפיִקתַהְו המויאה =
 תה איהה תפרטה היחה ; (* יהילנרב סומרת רתונהו , לכ הָלַכַמּ תֶלְכאָה |
 תא ' ץמָל , המד תא תותשלו הרשב תא לוכאל הדוהי עב לע ףַשְר תמחב |
 . (<* םתדו םהידעומ תונשלו ןוילע ישודק תולָבְל , היתומצע תא םֶרְגְלּו ּהָרָשְל <
 םיעשר ;םירורא םירז ויה , הדוהי ץראב םיאמורה וטילשה רשא תוחפַה לכ /
 ומש ותדמה ץרא תאו הפ לכב בקעי תא ולכא רשא םימד ישנאו םיצירע |
 , הרס רוע ופיסוה , איהה ץראב ָארענ רפיקה דיִקַּפה רשא תוחפה ךא . הממשל =
 תוצרמנ תוצאנו תוירזכא תוירורעש ושע , םהינפל ויה רשא לכמ ותחש וקימעַה <

 תא ּוסשיו זועָמה שדקמה תא וללח , םימשה לכ תחת ןהומכ ושענ אל רשא <
 ישדק לכו םֶרִתְל בקעי ונתנ יכ דע עַלְּבְמ םדי ובישה אלו ,'ה תיב רצוא =
 - 1 שָרְקַּב סקילעפ ערה ,םהה תחש יִרָש לכמ רוע רתויו . ללשלו זבל לארשי תיב =

 "הברה / (55--60 כ'תת--ב"יתת א'ג) הדוהיב הָחָּפ היה רשא םינשה עשתב יב
 "ישנאו בל יִרָשִי םיבר םילשומ ולכָי רשאמ םּורָהלו ריבאהל ץותנלו שותנל =
 רסיקה לכיהב .חֶַא היה הזה ףרוטה רמנהל . םיִנָש לבוב עומנלו תונבל קרצ 1
 ,ַעַלָב ירבד לע בישקמה אוהה לשומה בבלב םיִאָבּ םיעמשנ ויה וירבדו ; ָארענ \

 לולשל , שמשה יניעל ותוצירעב הרוהי ץרא תא ץורעל ודי תא ריִּתַה ןכ לעו
 ושפנ תוא לככ םימכ םידוהיה ימר תא ךופשלו , רוגמו דחפ לכ ילבמ הללש /
 רורמלו ץרפתהל םידוהיה לע ופכא תא דיִּבַכָה םהה הַצְר יללעמב , המועזה 1
 ומש וימיב יכ , חילצה וריב וצפֶהו , םצרא יבירחמו םרָאש ילכוא םיאמורב 4

 םהיחצרמב םָחְלֶהְל ןכֶה ודמעיו םהילע םהיתומחלמ ילכ תא םיבר םישנא
 .אוצמל ווק רשא םעה תלד קר םנמא . םצרא ברקמ םתוא שרגלו םשפנ יעבוקו
 ' םיחטובה םיזחופ םירוהב דוסו , ּהָרְמָשַמ טומַבּו ץראה תלשממ רימהב ץפח
 םהה םירשוקה לא ּולנ םה קר ,םַע תאנק שא טהַלֶּת םשפנו םתרובגב
 , הדוהי יעוש לכ .ךא ,די קזחב םהילעמ םיאמורה לע לבַחל רי םהל ונתיו
 וביריו וטטוקתיו םב ורחְנ , םישורפהו םירפוסה ישארו םינהבה ישאר |

 , םנוא תובשחממ ובושי אל םא יכ םב ודיעיו / םתוזחפו םתוזע לע הקזחב
 יכ .ןרבאו תומ 'ה םע לכ לע ואישיו םשדקמ תיבבו םצרא :ירעב שא ותיצי
 , ּךָלֶמ ו םיִהְלֶא םה םיארי , רֶרַמּו רשק לכמ ראמ םיקוחר לארשי ינומא ימולש |
 םעו | 1

1 
| 
| 

 ,ה'כ םש (+* ,ט'י 'ז לאינר (*
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 ש'ג ;רענ רשא ץירעהו רזבאה .(9'11600₪) ארענ אמור אסב לע בשי =
 תיכתת--ד"תת .הנש הרשע שש ןב .רשי שיאל םוירעביט םג בשחנ ולומל =

 .. היה , חצר תוירזבא לכבו עשָר - תולילעב ךא , וכלמב טרענ היה
 .קרצ ףדורל הארתה ותכלממ תישארב הנהו .ַעְרֶה דומל םימד שיאו ןקז שיאכ
 םיריגנ ירבד , ומָא הניפירגאל קָלַח לודג דובב . בוט לגעמ לבו הונע שקבמו

 לכל דסח הטה , םינויבאל ןתנ רזָּפ , להקה םויב הצעומה ירש ינזאב ְרַבְד

 רשא תומה טפשמ לע ומש תא ומתתב תהא םעפו , תור הֶכנּג השקנ שיא |

 : ארק בל תנגמבו ,םינתמ ןורבשב חנאנ , םיעשופה דחא לע םיטפושה וצרח |

 קר רֶבָה ,הלא לכ ךא ..+-- .! ידיב .רפוס טע שופתל יתלכי אלו ןתי ימ 1 הה< =
 ןעמל .םיִאורה יניעל הקרצ ליעמב שפחתהל וי לֶאְל התיה יב , המרמו המרעב
 קר , ואצי ובלמ אל , הצעומה . ירש ינזאב רבד רשא םידיגנ ירבד םג , שח

 תתפ הזה. ץירעהו  םימיה וכרא אלו .. ויפב םתוא םש ורמלמּו ורומ הקענעס

 ִףַאְּב ףֶר וי םוי . -- ץראה לכ תַחָשְל ותָחָשַמ ילכ תא איצויו ערה ורצוא תא | = ,

 . = .תַרְכַיִנ םךימשיו , םהב הפסונ קרצ תורו הבידג חור רשא םידבכנה םיתרזאה תא

 |  ,ריִחֶא םוקונַאטירב תא . רסיקה רצואל םירחָה םנוהו םהיתב תאו ,םרכז ץראמ

 | :הינאב םיה רירוה ומא הניפירגא תא . ןייה התשמב ונחלש לע לער ףסב תימה

 םיה בָלְמ השפנ תא הליצה רשא ירחאו , םי תולוצמב התוא ךילשהל וצו

 הָתוא .ודירויו ורהֶמ םהו ., שפנ התוכהל םיחצרמ תרע הב חלש ., אלפ.חראב

 לעמ ךילשה . םויריולק תב .וקיח .תשא .הרשיה .היפָאטקֶא .תא . הלואש םדב

 - ָארְענ תדוקפ יפ לע הצחרה תיכב לעילב תונב הותימה םשו רֶרּוב אב ויגפ

 תוירזכאב ,.תימה ,הלודגה ותמכתב הלקתלו .םשל עדונה ורומ הקענעס תא

 . דע ויקרועו וידָיְג רוגס תא ודיב אוה ערקי יב ופבא תא וילע וריבכהב תוארונ

 שא . תיִצָה ובל ןורזבו ופא הבגב | . תמי\ .הצרא םהימר לכ ולזנ רשא
 רוסיה .דע .איהה הזילעה . ריעה .תא טַהְלְתַו החקלתַה שאהו , אמור ירעשב

 איורט .תפרש תומר תינבת תא ויניעב תוארל הבבושה ושפנ הפסכנ יב , הב

 תא םהילע אישי םירצונה לע .ללונתה םיאמורה ףא וב הָרחי לבלו , הללהה

 םיעְר םיטפש .לכבו שאבו .ברחב םטפשיו , איהה האהונה הרעבתה תמשא
 ,.הלחתבמ , תראפת .ןורתיב ריעה .תא  תונבלו בושל הוצ ןכ ירחא , םיארונו

 תיב* הנבמל םג ריִעה הנבמל םוצעו בר ףסכ תתל ץראה םע תא דאמ שניו

 תמוה תושָאו ורַצחב שא ודוס יתמ .ןיטַאלַאּפ רה לע ול הנב רשא ,בהזה

 .םיארונו םיער םישעמ תושעלו .בורל םימד ךופשל ובבל תא ּוטה , בהא רשא

 .הָרְסַה . םוימל םהומכ . דוע ..ושענ אל רשאו ורפסי .יכ ונמָאָי אל רשא ראמ
 לבהל רזָפ הָצְק. ןיא בהז . תורצואו קתע ןוה .םהה םיערה םימיה דעו לבתה

 תַיְו ל ּב ןוי הצרא עסנ רשא ויתועסמב הכולמה רזנ דוה תא לָלַחִיַו ,.קירלו

 המ רחאכ םידגבב שפחתיו / םיקחתשמ תדעו  םינגנמ תוזחא , םיררושמ תקהל

 רחאכ ותצורמ תולקב ראפתהלו , ויתוניגנמב ללהתהל , ותרמז לוקב חבתשהל

 תעפש הימר יתפשב ול ּולְצֶא םינובנהו םימורעה םינויהו , םיקרה םיקחשמה
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 םהה םינקזהו םירשה ואצי אצי ךא יהיו , ומל ןיא רחא טלפמו , םהנמ סונמ דבא
 תא םהילע וקיריו ,םיִלָּבְש םיבְרכ סוידיולק תואבצ םושגפיו , ריעה ירעשמ
 ישנא לא םילק םיבאלמ חולשל והצעיו סוידיולקב סופירגא ץיאה וא , םהיתוברח =

 , ברחב םהה םידבכנה םירשה ולפי םא יכ ורמאב ,עָלַּבַמ םדי בישהל וליח
 : םיזחפו םיִלְקנ ףוספסא ינבו םיכשח ןומה לע קר ךולמי 2 וא אלה .

 תַדָע לא םירהממ םיצר חלשיו סופירגא תצעל םויריולק עמשיו 8 9
 אמור ירש תא סופירגא ליצה ןכבו , הרעת לא םברח תא בישהל םוצוו וירובג
 סיפא וינפל ווחתשיו ו לא דחא שיאכ ואב םהו , הער ברחמ היליצאו
 סופירגאלו . תודידיו הבהא תותוא לכב םלבק אוהו , הכולמ דוה ול ונתיו הצרא
 ליצה רשא ללגבו הכולמה אסכ לע תֶבָשְל ול רַזע רשא ללנב סוידיולק ביטה
 םג ויבא יבא םוררוה תכלממ לכ תא ול ןתיו / הלשב רובעמ אמור ירש תא =
 לכ לע סודרוה דכנ סופירגא תא ךילממ אוה יכ םימעה לכל יולג בתכב עידוה =

 תדה בתכ ירבד לכ תא בוצחל הצעומה תיב ירש תא וציו / ןהה תוצראה
 תרמשמל לֶאטיפאקהב ותוא חינהלו תשחנ הול לע תרפעו לזרב טעב אוהה
 ביטה ותב הקיניריב לעו ךלמה סיפירגא יִהֶא םוררוהל םגו .. םלוע  תרכזמלו ;

 , םיקלאק ץרא לע והכילמיו סויריולק
 , םיאמורה לכל היוצרו הבוט התיה םוידיולק תכלממ תישאר 8 8.

 חור לכל ותוטהל הנקכ ךרו הלבח שפנ לעב ,ועבטמ בבל בוט היה אוה יב
 ינשלמ תא םירחה , ץראה ןמ םישקה םיסמה ריפה ובבל תבוטבו . שיאו שיא
 םימה תלעת ינינב תא םילשה , םתדלומ ץראל םיבר םילוג בישה ; םהיער רתסב
 םֶחָלָהְל וליח ישנא שארב דומעיוובבל ךרמ לע רבג ףא ,הריעה םייח םימ איבהל
 תורָמל עשרב תולילע ללועל ובבל תא וטה וישנו ויסירס ךא . םינאטירבהב

 . םוסיצראנ םשב םיבוקנה ,ישפחל חלש רשא וידבע ינש דיב .הבוטה וחור =
 םהו , םיִרָצְמִ"יִלַּב תמְלָש ל , ץראה לב תודוקפ ישאר ןתנ ', םָאלְלַאּפו
 , םיסמח בָהְזּו םישונע ףסכ םהיתב ּואָלַמִיַנ לרב טבשב םיאמורה םַעְב ּודָר
 הכלה , תבל עָנָצַה רֶדְג הצרפ ,הקזתב וב הלשמ וקיח תשא הנילאסעַמו
 ץראה לב תא תֶָשַתו היבגועו היבהאמ ירהא הפדר ,ערה הבל תורירשב
 השא דיבו -- ץראה תונב ושע ןכו ואר הנממ יב , היתולהצמבו היתונזת תמזב
 םיסכנ שנעלו םֶרתְלּו ברחל אמור ירישע תא סוידיולק רכמ תאזה תטלש הנוז
 תא תאש רפיקה דוע האלנ הנורהאל ךא .ףסכלו ה מ ז ל הבערה השפנ תואלמל
 סוידיולק רכמנ ןכ ירחא . םע לבק הָלְבנ תומ  התוא תימהל וציו היתוער לב

 המזב .הנושארה השאהמ הבוט אל איה םג רשא ויחא תב הניפירגא ידיב =
 הנורחאל ותוא התקשה השפנ ןודזבו , ןוטלשהו הרשמה תבהאכו עצב תדמחבו
 הדלי רשא ָארענ םוידיולקל ּהָּבַסַה כולה אסכ תאו . תמיו .לער ףס <

 --/ . ןושארה השיאל
 ויתחתו , ומוי ילב םייחה ץראמ רזגנ הפרנהו שלחה 0 9

 בשי 0
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 ד'יתת--א'תת - ה ש והואשיו ,וב םג ועגפי לבל רסיקה יָחְצְרְמ הנ
 /41-5 | . םיאמורה לע והוכילמיו ,ושארב תוכלמ רתכ ומישיו , הנחמה
 תדוצמב  וידחי ופסאתיו אמור ינקזו הצעומה ירש .יניעב הזה רבדה עריו
 .הכולמה אסכמ ּותְרְר דע וליח ישנאבו םויריולקב םַחְלָהְל מא ורמגיו לָאטיפאקה =

 קיתמהל הצעומה רש ול וארקיו , אמור ריעב ךלמה םופירגא רצענ איהה תעבו
 תעב ול רוזעל וילא ּואָרק סוידיולק םג ךא ., םהיתונופצ לע ץעיתהלו רוס ותא
 רלונה תא האר ותמכח ןכ ותקרצ לָרגַּב רשא םופירגאו , ותבובממ ואיצוהלו ותרצ
 ןיִמי עשי תרובגב ונימי .םורתו סויריולק רי .זעָּת הנורתאל יִכ הנמאנ עי

 ירש יכאלמ .תא בזע ןכ לע , םדועמ המחלמה ישנאו ליחה ירובג םינָאיִרָאטָארפה =
 ךאלמ תויהל וב רחב סוידיולקו . הנחמה לא סוידיולק יכאלמ סע ךליו הצעומה
 רבריו סופירגא ךליו ,  םעהו הצעומה ירש ןיבו וניב םולש ךאלמו , וילע ץילמ
 רוע .םהיְלע ,ףיסוה םג ,  ויפב םויריולק םש רשא םירברה תא םירשה ינזאב

 עומשמ םהינזא .ומיטאה םירשה-ךא :. וילע הבוטה ותמכח דיכ םיבר םירבד :
 םירשה ירבד תא סופירגא דיגה רשאכ יהיו ..םויריולק לע ברח וארקיו תוזע ונעיו <

 שרודו. םתוא אוה רבכמ.יכי םהל דיגהל םהילע תינש ותוא חלש , םוידיולקל
 ךא ! םב םֶתְלֶהָל ושפנ תא ןיאו .. , ושפנ לכבו ובבל לכב םתבוטו םמולש
 תורמל ושארב תוירטיקה רתכ םשל וילע סּפַבַא תא ּוריִּבַכְה רשא םינָאיִרָאטָארפה
 ץלחנ רשא ירחאו -- תאזה םעפב הרעתמ וברח םג ףולשלו והוקיצי םה םה / ותור
 רבל .םתאמ לאוש אוה תחא הלֶאש , ותמה. לעו ופא לע המחלמ םהְב תושעל

 ּוכפְשְי םָא ול בָשֶתִּת הלודנ האטחל יב / ריִעָל ץּוחְמ המחלמה הרש תא םהל
 , .%- הע תובצמו הישרקמוהילכיה לע םֶחָצְנ זיו ריעה ךותב אמור יחרזא ימד

 םירשה לכ ינזאב םהה םירבדה תא רבדיו סופירגא ךלמה ךליו %
 ןמז ּוְּבְותיַו והער לא שיא םירשה ורבדנ זאו , לָאטיפַאקה ןומראב םינקזהו .

 ץוחמ םוידיולק תארקל ברחב תאצל וטילחה הנורחאלו , תושעל המ תדכ בר
 רשא אבצה ישנאמ רחא הנהו . םליח ישנא שארב תואבצ ירש ומישיו , ריעל
 , הרעתמ וברח תא םאתפ ףלש , םירשה די לע עּונ--יִלְבּו םמּור הּכ רע דַמַע
 ! םיבוהא םיִעַר : רמאל , זע לוקב םש םיאבוצה אבצה ישנא לכ לא ארקיו
 עורמ ? סוידיולק הנחמב רשא וניִחֶא לע המחלמל אצנ הז המ לעו הז המל
 ונאצמ יפד ץֶמש המ אנ ודינה  םֶנְה םהה וניבורקו ונירָאש תא חצרנ
 " תזכ רשי שיא בש אל עורמ 1 הלאה םירשה וב וסאָמ רשא סויריולקב וניאר
 < ותולככ .י-- ! !סוידיולק הנחמ לא הכלנו וכל !יחא אנ ובה + אמור אסכ לע
 = ישנא לכו , םירשה תפסא תיבמ הפולש ברחב אציי ( ומוקממ רתויו ?פק רברל
 ולהבנ זא . תופולש תוברחב וירחא .םה .םג ואציו םימ ץרפכ וצרפתה אבצה
 - , איהה הרמהו הרהמנה הפילחה לע םתוחַא הדערו , םינקזהו םירשה " * וזפחנ
 יכ ואר יב ,סוידיולק הנחמ לא אובל אבצה ישנא ירחא םה םג וכליו ודרחיו

 | דבא



 , אבצה ישנא לא וינפ םשיו 5 הרשמ בָשַה ַחַצִנַמ רובגכ ועו הואג - .
 ,המחלמב רזָעָהְל אילפַה יכ ושפנ תא לֶלַהְיַו ,םיצרמנו םיבר םירבד םהילא רבדיו =

 אוהה התשמה , וילגרב רשא ליחה לכלו וירש לכל לודג התשמ השע ברע תעל
 םיה ינפ לכ תא ּוריִאָה םידיפל יפלא תובברו , תוינאה לע םג הרבעמה לע היה =

 םיבר םירש ךילשהל וצי וציו , ו ו קֶחְצְל םקיו , ןייב רפיקה בל בוטכ יהיו . קוחרמל דע

 יו
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 + יבש =

 תובר תוינא עקרקב רח בוקנל הוצ םג . 'בבל תחמשב עיריו ץולעיו ףכ אמ

 , ורצואב אצמנ רשא בהזהו ףסכה לכ תא הילע =

 רחא יכבסב םש רתתסהלו רהנה תא רובעל , ושאר ירמוש ןיב ויה רשא זנכשא =
 ומוקממ רתיו ץפק עגרכו,ברחב ותארקל אצי ביואה יכ ול דגוה ןכ ירחא,םירעיה <

 ותמחלמ ילכ תא םשיו ונוירש תא שבליו , םעז שאב תורעבו תוצצונ םיניעב

 הבצמו רי ול ביצה ןכ ירחא , היבשב םתוא חקיו,םיזנכשאה םש ורתתסה רשא

 ביצה קר , אינאטירב ץרא לא רבע אל אוה יכ , הזמ לודג קוחש רוע ונל השע
 , םיה ךותב טעמ רובעיו , הינאב דרי ןכ ירחאו , םיה ףוח ךראל וליח ישנא תא "
 / הטחלמ תעורת תורצוצחה לכב עירהל וציו וליח ישנא לא רוחא בשיו רהמיו =

 בָצ תופילק ףוסאל ליחה ישנאמ שיאו שיא לכל וציו , וליח ינפל ולוק ןתנ אוהו =

 אָּבִר יתמ רע עדוי ימו , הזה ללוהה ץירעה יכרד תוצק הלא ןה . *-- וכרע לדנל "

 והודירויו אמור ריעב םיבר םירש וילע ורשק ילול תוצראה ייוג לכ תֶיָח ץראל |

 , םינושארה םימיבכ םֶנַּכ לע

 תא ואיצוה ןכ לע , ןושארה הדובכ לא תישפחה היסנכה בושב םהל עלבי פ

 , םינודיזה םימב 0 םהה םידבאה ּולְלַצ רשא תעבו , םיה תולוצמ ךות לא

 ךותב ןהמ רשא לכו תוינאה ועבֶמ הרהמ דעו,םיבר םיחרזאו אָבְצ ישנא תואלמה

 תולוצמ לא ץע תוטומב וחד , םשפנ תא טלמל וצמאתה רשא םישנאהו , םיה יִמ

 רָּפ רשא איהה הרבעמה תא סורהל הוצ ישילשה םויב . רפיקה תודוקפב םיה

 ףרח אוה םג יכ וילע רַמָאִי ןעמלו , הזה ץירעה בנע םירובג דובכ לע םג

 םינאטורבה לעו םיזנכשאה לע המחלמל אצי עסנ ,לטק הרש ימורמ לע ושפע
 ידלימ םידחא םישנאל הוצ ןייהר רהנ תפש לא ועיגהבו,המואמ ולושע אל רשא

 רעיה לע לפנתיו , רהנה תא חלציו , ןטק דודג שארב ןואשבו רעסב אציו , וילע

 םינאטירבה תא ומהלהבו . -- איהה המחלמב השע רשא תולודגה תורובגה רכזל

 רקי סמ אוה הז , אנ וארי , רבד רוע ףיסוה יי! אנ וארי . םיה ףוח לע (לעשומ)
 םוילָאטיפָאקה רצוא לֶא אבוי הזה סמהו , האלהו הזה םויהמ םיה ונל ןתי רשא

 וששואתה זאו , ואסכ לע תוללוהו חצר תונש עברא ול תואלמ ינפל הלואש םדב
 ,ויתועבטמ תא וכיתיו,ויתוחבזמ תא וצתיו,ויתובצמ תא ופרהיו הצעומה ירש םג
 בל וצעונ םג . אמור תוכלמב רכזו םָש דל ותירכיו , ויטפשמו ויקח לכ תא ורפיו
 תישפחה היסנכה יטפשס תא בישהל קר , ךלמ םהילע דוע ךילמַה יתלבל ורחי

 וארי יכ , הצעומה ירש תצעל ןטשל ובציתה םינָאירָאטָארפה ךא 8 5-
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 : .תובָאְלי םשב .הבוקנה ןתרבחמב אוהה אלפנה םכחה תאז רפסל הברה רשאכ
 < ירתא טלש רשא טילשה תֶאמ םימכת דּובָּכ לַתְנ הנורחאל ךא . יידוהיה ןוליפ
 תבומלובל תולאשמ אָלַמִיַג הזה םכחהל הלודגו רקי תתל עדי רשא ,אוהה ץירעה
 ויתולילעמ םידחא םירבד רוע רפְסִנ , הזה רפיקה תא בוזענ םרטבו . ימע ינב
 הנושארה הנשב +: םלוע תומימ םהומכ דוע ועמשנ אלו וארנ אל רשא ויתובושמו
 לָצַנְיַנ , םיעותעת ה שע ם לע ףסכ ילקש ןָאיללימ םיעשתמ רתוי רַָּפ , וכלמל
 לודג התשמ שַעיַ ללוהתה תחא םעפ .תחח א ה גש ב סוירעביט תורצוא לכ תא
 הברה תחא םעפ דוע .. םילקש 350,000 ןמ רתוי םוצעו בר ןוה וילע דָבַאְיו ראמ
 רשא רידא יצ , םיזרא יצעמ רידא יִצ הנב יכ . קירו לבה לע הצק ןיא ףסכ רָזפל
 ןהילעו , םיתכריב ץפח ינָבאב תווצְּבְשְמּו תורָאּפְמּו תורקי תובר תוינאמ רבָח
 , ששו ןמגרא תועיריב תוסכמ תוכורא " תובולהת , . (רעדָאב ) הצחר יתב השע

 חושל אוהה רידא יצב דרי אוהו , םימרכו דמח ינגו (רעלָאועזייפש) לכא יתב |
 הובג רה ותוארב . ויתוינא תא ץפַנלּו יִצַה תא סורהל הו ןכ ירחאו , םיה לע 3

 היהי יכ דע םידחא םימיב רהה תא רופחל עיגפמב םירשה דחא לע הוצ , לולתו
 רסיקה הוצ זא , דעוימה םויל והשעמ תא אוהה רשה עצַב אל םאו , הוש קמעל
 םיאשנהו םימרה םידומעה דחא עמש תא עַמָש הזה רפיקה , חַבָטְל ותוא רירוהל
 םויה דע בצנ אוהו , תוימוה שארב וביצהלו האמור ואיבהל וציו , םירצמב רשא
 תא .תואלמל .. (ץאלפסרעטעפ) רעטעפ רַּכ םשב ארקנה אמורב בחרנ רַכ לע
 םירדונ ויהיו , שונאמ ולד יכ דע , דאמ רבכ סמ םעה לע סימעה , בהז ורָצּוא
 לוג ריחמ סהילע תַשָיַו , םינושו םיבר םיצפחב ןינקו הנקמ השע םג + םחלל
 םלשל ןאְמ רשא רישעה שיאהל ול יואו ; והומכ דוע עמשנ אל רשא ראמ ראמב
 = ץפח רעב םפסכ יִצָח תא תתל וצחלנ םעה ירישעמ םיבר ! אוהה ריחמה תא
 ולועוה אל םיבר ךא . סנוה תיראש תא הזב ליצהל רסיקה תאמ ונק רשא ןטק
 םפכב םשפנ ופרט םיברו , םפסכ רתי תא םג םהמ חקל רפיקה יכ , הזב םג
 לכ לע .בהז ורצוא תיב 4% רשא םעפ לכבו . םחור רֶבָשְו םבבל תוקוצממ
 .-- ןיי ומ כ הָמָה ובבלו ליגו תוחמשב םהה בהז יִליִטִמ לע ללוגתה וא/ויתודג
 ךלמ סעסקרעסק הָנב רשא הרָּבַעמה רבד תא תחא םעפ ול רפְס ודוס יתממ דחא
 לע תאזכ הרָּבַעְמ תוגבל רסיקה הוצ הרהמ דעו ,טנָאפסעלעהה רצמ ינפ לע סרפ

 ןהילע ןנוכל לק הרהמ םש ואבוה תוכר תוינא . לעפאענ די לע רשא םיה רַצַמ ינפ -
 == תוינא דוע תונבל הוצ,דוע תוינא יד ןיא יכ רפיקה תוארכו,איהה הרבעמה תא - .

 . יתב הגב ןַרֶפַע לעו , בר רפע ךפש ןהה תוינאה לעו , ראמ בר רפסמב תושדח .

 התיה תיב לכבו , תתא הֶדָמב תיבל תיב ןיב םשוה חַוְרְו , שושמ יתבו התשמ ,
 שבל , הרבעמה השעמ םתַּכ . המימשה הימימ קורזת רשא םייח םימ ראב
 לע .בכריו , ושארב תועושי עבוכ םשיְו , ינרקומה .רדנסכלא ןוירש תא רסיקה
 ינשה םויב . ויתהת םיִמַע דָדרַה המחלמ שיא רותכ הרבעמה ינפ לע ריבא סוס
 וינפ תּזחו , איהה הרבעמה ךרד ויתואבצ ישנא לא בשיו ןוחצנה .תבכרמב בָב
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 נאו , ךל ןתא המ ! ירידי אנ לָאש - -- ("סוירעביט ידי תרגתב ינעמל ךילע ד האב
 ונממ לאשי סופירגא יכ ונימאהב םויַאק רב הכ . +-- 1 ךיתולאשמ לכ אלמא
 סופירגא ךא . םיוגה תדמחו תונירמה תולגס וליחנהלו הבר ץרא לע והבילמהל |
 תבהא ותוא אוה בהוא עַצָּב תבהא רובעב אל יכ ורמָאב ,רבד ונממ לאש אל
 הלדהו הלקה ותדובע רעב םיתעבש ול םלש רבכו , וינפל דמָע רשא םוימ שפנ =
 / ותא רשא םירשה ןומה יניעל דאמ וב ץיִאַה רפיקה יכ פא . -- ותוארַבָע רשא =

 אשנ זא . ותלַאש תא השעי השע יכ הנמאנ והחיטביו / רַבָד ונממ לואשל
 ! ןוילע ךלמ , ךיניעב ןח יתאצמ םאי : רמאיו ולוק ןנִַיַו ויניע םורמ סופירגא |

 ךתדוקפ ידי לע יכ , יִתָשָקַבְב ימַעו יתלאשב יִתְרַות יל ןַתָנִת בוט רסיקה לע םאו =
 ! יתלחנו ימע גרָהִיַ יתרות רַפּות , םילשוריב רשא 'ה שדקמב ךתבצמ תא ביצהל =
 ו יִמַע ינכ ךותב הנומתו םלצ לכ אָצָמִי לבלו הֶאְרִי לבל דיה תקזחב הָיַצְת יתרות |
 , ץראה לכ לע ךלמ הה -- םשדקמ תיבב הבצמ ביצהמ תומב ורחבי ימע ינבו =
 .- ! םוינורטיפ ריב רשא הבצמה רבדב ךתדוקפ תא בישהל ךדסה לדנכ אנוצ ' /
 המלכ יכ ( ותלאש תא תושעל ץחלנ רסיקהו , הדרחבו שנרב סופירגא רבד הּכ |
 לככ סופירגאל תתל םירשה לכ ינואב היטבה רשא ותהטבה תא רּפָהְל וינפ התסב
 ותבצמ תא ביצי לבל והוציו סוינורטיפ לא רפס חלשיו רהמיו . ונממ לאשי רשא <
 ירחא , וילגרב רשא ליחה לכ םע אמורל בושיו,םילשוריב רשא םידוהיה שדקמב -

 , הדוהי ץראמ וילא חלש רשא סוינורטיפ בתכמ רסיקה דיל עיגה הלאה םירבדה
 רשא הבוטה לע םַחְנַיַו ,לודג ףצק ףצקתה ,אוהה בתכמה ירבד תא וארקב יהיו +
 תורורמ אָלָמ בתכמ סוינורטיפל תינש בותכיו , ותבצמ תודא סופירנאל השע | | ,

 ויתַוצמ תא תְרַבַעְו יתרבע םע םידוהיה תאמ דחש תחל יכ ןעיי :רמאל ףא פעזו =

/ 
 יִתְצּפָח יכ ,תָוָמ י כא לַמ תחלשמ/םעזו הָרְבַע,יפא ןּורָח ךב חלוש ינא ןכ לע" %
 ואָרייוךִב יתעגפה רשא ארונה תומה תא ועמשי רשא םיִמַע לשמל ךתוא גיצהל
 ךא / םילק םיכאלמ ריב חלש הזה בתכמה תא , זיתפש תוצמ תא רוע רובָעָמ '
 רסיקה תמוה הכו הּכ ןיבו , רָעס םִי יִרָּבִשַמ לע םישרה השלש ועוניו ונח םה =
 , סוינורטיפ לא תאזה הרושבה תא ואיבה רשא םיכאלמהו , אמורב הזה ץירעה < 1
 העבשו םירשע תפוקתלו ; םהה תומ יכאלמ תא ומידקינ / םָי תוחרַא םולָש ורבע |
 ימיב . -- ארונה ובתכמ םע סוינורטיפ לא םויָאק יבאלמ ואב ןכ ירחא םוי /
 םֶכִחו בבל םֶכָח , םידוהיה םֶכָח ינורדנסכלאה (ןוליפ) הירידי אב הזה רסיקה = /

 ,םשפנ יביואו םהיררוצ םינויה ידימ םליצהלו ומע ינב לע תובוט רברל ,םיזרה

 ,םימכ געלו זוב וילע ךופשיו,הזבנ שונאב לתהכ וב לתֶַה הזה עגושמה ץירעה ךא |
 רשאכ |

 ארקיו םּויח יהיז ,סוירעביט ייחב רוע אלוגיְלאק סויאקל ערו בהוא היה סופירגא יכ .(*
 ישגר אלמ בלב םיבהא ירבד ותא .רבדיו = ,נל השע רשא התשמה לא .ובהוא .סויאקל סופירגא <
 רשא םויה תא שיחהלו רהמל הולא אנ לאוייי + ארקיו םורמל ויניע ולד הנורחאלו , תודידי שא |
 סופירגא ירבעמ רחאו . *-- !וירחא ואפכ לע  בשי סויאקו ,  ויתובא םע סוירעביט :בכשי
 סופירגא לע סוירעביט ףוצקיו , סוירעביטל םתוא דגיו ךליו הלאה םירבדה תא עמש םיררחושמה \

 םירוכאה תיבב סופירגא יהיו , םירופאה תיב ינמשא לא וכילשהלו םיתשחנב ותוא רוסאל וצי = |
 רובה ןמ והציריו רהמ , הכולמה אסכ לע סויאק בשי רשאכו , סוירָעָביִט תומ רע םישדח השש |
 * איהה תעב המ רשא סודרוה ןב סופיליפ תחת והכילמי) |

 ו
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 וט תינבחב םעפו , הנוי םלצב .םעפ , סונעוו תומרב םעפו ו הפרענמ <
 -ומלצ תבצמ תא ןתנ , אמור ריעב ול הָנְב רשא ושרקמב .. תולילאה ימלצ רֶתיו <
 .דאמ םוצעו בר ריחמב רַכְמ הז םיעותעת הולֶאְל הנוהכה תאו , קקומ בהזמ הקוצי .
 תנוהכ ריזנ תא .ןתנ ןועְנשו תֶלוא-םתָהְלּו , הריחמב גלר יכ דע םעה .ירישעל .

- 33 = 

| 

 ןהבה אוה םיהלאה אוה ,.בהא רשא ופוס שארבו ותשא שארבו ושארב ותוהלא
 רמאיועהלודנ הנוהכב סופה תא ןַהכְל ויניעב טעמה יהיו.םירחאל ותנוהכ ןתונהו
 אהקיו דחוימ ןחלשו ראמ ךמחנ .לכיה ול ןבִיו - , םיצעויה תלעמ .תא םג ול תתל
 יעובגב חקרה ןיי סקשיו ,.פוסה םהל הָרְּכ רשֶא חבזה ןמ לוכאְל אמור ילורג תא
 דיפ ארי שיא הוה .לודגה הולאה היה תאז לבבו .ותרבֶחבו סוסה םשב הז
 גנודכ סמנ ובלו ויתומצע לכ וצלפתה , לגלנב םערה לוק תא ועמשב יכ דע בבל
 . הוהָסַּבַה תחת ותממב אבחהל חַרְבָיַו

 שחה םיהלא תָבָצַמ תא ובוציו וררה תונושלהַו םימעה לכו 8 4.
 ופאב הרוטק ומישיו , וילא .וללפתיו ווחתשיו ּועְרְכִיִנ , םהילילא ילכיה ךותב הוה
 ?ילא רוע קפסלּו תופסונ םיבהה םהילילא לע םושל םהל לֶקְג יב , ותבזמ לע ליִלְב
 ,םלוע לא , תמא לא , םהל רחא לֶא קר רשא םידוהיה ךא . םינָשיה לֶא שדת
 :4ףש .סוינורמיפ תא ונתנ אלו ,הז םיעותעת הולאל ועמש אלו ובָא אל םה םה
 רסוקה ףנאתיו ..שרקמה תיבכ הזה ריקה םלצ תָבַצַמ תא ביצהל םיאמורה אבצ
 וזעונ רשא , ויניעב .םיִנּוא לַדַחְו ןטק םע , םידוהיה לע וב הרעב ותמחו ראמ

 רָּבַאְלּו רימשהל .גורהל ריה תקזחב רשה סוינורטיפ תא וצו ,1מָלַצ תא תוזבהל <

 .םשרקמ תיבב ותבצמ תא ובוצי אלו םפרע תא דוע .ושכי םא םידוהיה לכ תא
 םע םידוהיה .לכ-ולהקנ ,ךיא ותוארבו , סח שיאו בבל רַשי היה םוינורטיפ ךא
 5 התומה .םהיניעב רקי יכ דהא הפ םלְב וארקיו םפטו םהינבו םהישנ
 יוג לע וררועתה וימחר.ןומהו , וימוחנ והמכנ ., השא דולי תומה םלצב 'ה שרקמ
 ונזא תא .. רסיקה / רפס חלשיו ופכב ושפנ.םשיו ,הזכ םינומא רמוש קידצ
 תאו םהוא גורהי .םרטב םירוהיה שדקמ תיבב ותבצמ תא ביצהל ודי רצקה יב
 עַלָבִי לבל םידוהיהמ ותדוקפ תא בישי ןכ לעו ., םפטו םהיללּועו םהינְבו םהישנ
 -- םוצע ןוהו בהזו ףסבב הנש הנש אמור רצוא תא ורישעי רשא הזכ בר םע ול
 לש רשא תא ול עַדְוְהְבּג , אמור ריעב ךלמה .סופירגא רוע רצענ איהה תעבו

 הרהמ דע ךא . בכבשמל לפנייכ דע ובל לא .ראמ בצעתה :, םידוהיהל סיקה
 לארשו .יהלא 'ה רובכל רגנמ ושפנ תא ךלשיו ,.אוהה .קירצה ךלמה ששואתה
 .ותלחנו ומע לע םוחי יכ רפיקה ינט תא תולהל רמא רמגיו,ושדקמו ותרות רובכלו

 'רשא 'ה שרקמב הביצהל רקֶפ רשא ותָבַצַמ רַבְרְב .ותרוקפ תא בישי בָשָהְו -
 דוע השע אל והומכ .רשא לודג התשמ , רטיקהל התשמ שעיו רהמיו .. םילשוריב

 : םופירגא לא ךלסה רמא/ןייב רסיקה בל בוטְב יהיו , אוהה םויה דע רסוקה םג

 המ לאש התעו , םימיה לכ ךיתבהא ךיאו תרָּבַכִנְו יניעב תרקי ךיא תערי התאי <

 רשא הערה דעב הבוט ךל יתסלש אל דוע יכ , ילע ךילומגת לר לעכ ךל ןתא
 | האר
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 ירחא בכשמל םאתפ ולפנבו , הבהא ילבתב םיאמורה לכ תובל וירחא וכז
 לכ וילע ולבאתה , ושפנ המוד הנכש טעמכו ואסכ לע םיחרי הנומש ותבש
 םילבאתמה לכ בבל תחמשל ובכשממ ומוקב ךא .םהיהלאל םירדנ ורדיו ץראה םע |
 םא םיערוי ונחנא ןיאו , הצקה לא הצקה ןמ רחא שיאל ךפהנ אוה הנהו , וילע"
 ותבושמ חור תא רַצְע רצע םא וא , וחור תאו ומַעַט תא הזעה ותלחמ הָחְנָש
 ודיב הכולמה הננוכ יב האר רשא דע ותכלממ תישארב םהה םידחא םיחרי רפסמ
 ּובָש הרהמ דע הנהו , - לכ יניעל לגתיו וינפ לעמ קרצה חוסמ תא ריבעה זאו
 ,הירוחב רַחְבִמ גרה לא איצוה אוה יכוהנושארכמ רוע זע רתיב התער ימי אמורל"
 ילבח תא האר ויניעבו / םוי םוי הגֶרה .םויל םָשיִרְקהְו הָחְבִמְל ןאצכ םקיתח
 הלהצ ושפנו ובל ץולעיו , גְרָהְל םיטמה תא ופפא רשא לאשה ִרְצמ תאו תוָמהָ
 , םייקנ יסרב וימְעפ ץוחרל  ףיסוה רשאכו , אוהה ארונה הארמה לע הָחְמָשְ

 יליצאמ תויקנ תושפנ ימד , בר םדא ימד , םימרל הירזכאה ושפנ דוע האמ ןכו
 שיאב שיא םיריבא תדעמ םיבר םירש ומחלנ ודי תרגתב , היתרפאו אמור ינב"
 ןושש תעורת עיריו ףכ אחמ אוהו , והיחא ברהב שיא לפנ יכ רע םיאור םוקסב
 הֶוָצ תחא םעפ , ררומב םימכ םיִרְנּומ םהה םירקיח םירשח ימר ירהנ תא ותוארב+
 טכילשהלו םעשפ ריב םיאלכ יתבב םיאולכה םתושפנב םיאטחה תא איבהל |
 אוהה םויב ךא , קחשמה תיב ךותב להקה לכ יניעל ץחש ינבו תוער תויח ינפל |

 ןא ; חֶלָשב ורבעיו םתואטח לככ רבכ וחקל יכ , םיאלכה יתבמ םיאטחה ומת
 קוהשב תוארל ולהקנ רשא םיִארֶה תדע להקמ םיבר םישנא ףוטחל רסיקה | הוצ |
 וננחתז לבלו ; תופרוטה תויחה ינפל םתוא ךילשהלו,קחשמה תיבב אוהה רזכאה |
 ענרכו , םהיפמ םהיתונושל תא הלחת תורכל הָוצ , םהה םייקנה םישנאה ולא
 תויחה יצירפ ינפל םוכילשיו םדיב אבה לכמ םישנא ופטחיו ויצירע תרע "
 אל רשא לע הזה ץירעה ןנואתה תובר םימעפ . -- םנושל תא םֶיִרְכַה ירחא |
 . םוי םוי תחא םעפב םישנא יפלא המוד דירוחל ותלשממ ימיב הפָנַמ הצרפ
 דחא שארל םיאמורה ישאר לכ ויהו ןתי ימי : רמאל קומע בלמ ארק תחא םעפו |
 תוצאנ ותושע ירחא . *-- ! ןזרגב תחא םעפ אוהה שארה תא ריסהל יתלכי ינאו |
 ףיסוה , 'ה תבעות לכבו המזב לאגתיו םייקנ ימד ילחנ ירהנ ךופשיו תוצרמנ |
 דובכ ול תתל ומִע לכל וַצִיַו , םיהלא בלכ ובל תא ןתיו ויתונוע לע ןוע דע
 ותינבת םלצ תא ביצהלו , םישדקמו תולכיה ול תונבל , ותלהתו םיהלא
 דוע ףיסויו . ורכזלו ומשל שגַמ רטקמ םוקמ לכבו , םהה םישדקמהו תולכיההבי
 ידע תא דעיו / ול ועדזנ רשא " םילילאה לכ תומשכ ומש תא ארקיו ללוהתהל
 םינומדקה םימעה םהל ונתנ רשא םתעפי ןואנ רדַה .תא ליעמכ טעיו , םתראפת |
 םעפו , ורוה ידגבבו רעטיפוי תומד םלצב הָאְרְתַה םעפ ; םילילאב םיללהתמה |

 המחלמה לילא סראמ שובלב רַכַנִתַה םעפ , שמשה לילא ָאללֶאּפאּפ שפחתה:
 יבצו םהיתוצלחמו םילילאה :ימלצ לכבו , רוקרעמ תומרב םעפז , וקשנ ילכבו
 תנומתב םעפ , הזה ללוהה שפחתה (ןעניטטָאג) תוליִלָאָה תונומתב םג . סע

 הפרענימ



 נָשְלְמַה ךא,אמורמ םידוהיה רתי תא שרגל ותוא תיסה םג,היכלמב םיעשופהו
 -.הנושארבכ םהיתולחנו סהיתונועמ לא האמור בשל םיריבכ אל םימי ירחא וארקנ
 ינשלמ , שר םילנרמ רכש , ותעבמ רשהה חור רשא םדאה אנוש סוירעביטו
 שיא לכו , ויתורא לע םבל ןויגהו םעה ינב תובשחמ לגרל , הָּבִד יאיצומו רתְסב
 רשע ידי לע וא , םהה םינישלמהו סילגרמה תַדָע יפ לע ויניעב שאבנ רשא
 | דוקפל אמור ריעב בישוה רשא תרקבה ינפל אבוה , ושפנ תקדצו ותיב דובב
 הלוג יאצומכ תאצל וא , חַלָשַּב רובעל תרקבה ּלְלַפּו , ודובכ יִלְלִחִמ ןוע תא
 תרקבה ירי לעו . רפיקה רצואל ותיב ןוה לכ תא התל וא , ל5 רסחבו םורעב
 םוצעו בר רפסמב םוי םוי חַבָמְַל היתרפאו אמור ינב יליצא ודרי ,איהה הירזכאה
 | ,םיבצעה םחלל םירדונ ויהיו םהיסכנמ ודרי םיברו;םימלש תַלְגָה ּולְנָה םיבר דאמ
 היה הנורחאל יכ דע , תחצנ הבושמ הזה ץירעה בבותשה .הנשב הנש יִדַמּ
 | תירחאב . -- ! הומכ ןיאמ 1 אטורל איה הרצ תע , -= דקוש רֶמְנְו תיחשמ יִרַא
 לֶא חפמ םייקנ ימד התוא אלמ רשא -- אמור ריע תא סוירעביט בזע םינשה
 ףוח לע הנותחתה אילאטיאב ָאערפאק יא לא רבע. קמֶה הררח שפנבו -- הפ
 אוב דע םידחפ ייח םג תוללוהו תוערפ ייח , םיבבוש םייח יח םשו , לעפאענ
 | ץירעה רסיקה םָשּב םואמורה םעב וע ןואגב הדְר, ודידי סונאיעסו , ותפילח
 / ישנא תרזעב ליכהל הָּבְרַמ חַצְר תוירזכאו  תולודג .תוצאנ שעיו = , הזה
 :ול הָלשמ עז יכ ותוארבו , רבדמב םיארפכ שפנה יִזעְו בלה יריבא אבָצה
 -םג וילא בֶסָהְ רותחיו ויפעפע ּואשניו ובל .ּהָבְנ , השעת המ וילא רמאי יִמּז
 ..הצעומה תיב ירש תא הוצ סוירעביטל רבדה ערוהב ךא , הכולמה אסכ תא
 | ואיצויו רפיקה תֶוַצְִמ תא ושעיו ורהַמ םהו , תֶוְמ טפשמ ותוא םופשל
 ,.דו ץחלב תוחשג רדק ותכָלב רסוקה תנקז תעל יהיו .. גרה לא סונָאיעס םא
 ב , אינָאפמַאק לא עיגהב ךא , אמורל בושל ובל לע םֶש , ותנקזו ותלחַמ
 "פנו תומ ילבח והופפא יכ ונימאָה וידבעו וירש לכו , ףלעתיו לפיו ותלחַמ וילע
  םשפנ תדרחל ךא .הכולמה תכרבב אלונילַאק סּויָאק תא ּוכְרַּב םהמ םיברו,ושפנ

 . סויָאקל הכולמה דוה ונְתָנ רשא םישנאהו , םייחה רואב רּואל סוירעביט בָש
 - וריבכיו , תומה ןימיל דומעל ורכמתוו . םוירעביט תמח ינפמ ואי , ַאלונילָאק

 , ,ותוקנחיו , ושפנל קנהמ ּומָש תמאבו,ןיע הארמל ול םֶתָהְל תותמכו םידגב וילע
 . תנשב ץראמ ז'פ איזא ץראב לודג שער היה וימיב .הנש הנומשו םיעבש ןב תמיו
 - 7 . הלפמ יעמְל הירע רחבממ תובר םירע ךופהיו , הנמקה

 , אלכילאק פויאק  םוקינמרעג ןב , ַאלוגילַאק סויַאקל הָבְסנ הכולמהו % 3.
 | ורשת | א'ג .ונב עגנו םישנא טֶבָש , אמורב 'ה תַראמ היה אה . איניפרגאו
 0-91 "ה תור רשא שיא/ףרט יררהמ רזכאו םימר שיא , שמשה תחת םרא
 \ םהַה לכח יבחר לכ תא סּושלו םיהלא .בלכ ובל תא םּושָל וב הססונ ןועְנש
 | תחי רַמָנַה שָּפַחְתֶה ותוכלמ תישארב .הנהו .. ותעשרו ותבושמו ּותָואג ילגרל
 ₪ דע , םינוריזה םימה וכשינ ץראה לע קָרֶצ חור ריבעיו , םימת הש רועְּב

 | | וכשמנ



 רשא םיתעהו םריתורלותו תונושלהו םימעה יכרד לע בהכ רשא רַאְראיִר ירפס
 רפסב .תופסונתמ דאמ תוליעומו תובה תועיריו,(עטבישעגרעקלָאפ) םהילע < ורבע

 רֶפִת ךא , (עינָאלָאָאכְרַא עשימָאְר) סיאמורה תוינומדק לע בתכ רשא םָאיזיִגָאי
 תורו קח ילבל הצילמה יִרָעָו , רָארָאיִה ירבדַּב רשא תרקבה חוה רפהו רָמְשַמַה <
 השעמ רובכ .תא וליפשי , םָאיזינָאיד ירפפב רשא םיתפש ישנאו :ןושלה יעָב |
 ָא ב ַא רט ש :ראפמה רפוסה קלח הלאכ אל . -- םריחמ תא ודירווו , םהידו
 ןוי ימכהמ דחאה אוה יכ , אוההרודב יח רשא סוטנָאּפ תגידמב אוזַאמָא רול |
 םכותב .םירצואה .םיראפמה וירפסב = תורוצנו תולודג השע רשא .םהה םימיב | .
 (עיִפָארגָאהנטע) תונושלהו םימעה-תודלותו םיתעה תורוק . לבת חוצה ירקחמ |
 םיאמורה ויה ןהה תורקיה תועידיה לכמ רתוי םנמא . הלאכ תוליעומ תועירי דועו
 רוקָח וקימעה םה יכ,(טפאשנעססיווסטכעה) םיטפשמהו םינירה תעידיב םיִניִצמ |
 תושע לבח יבשוי לכ ודמל םהמו ,'םדק:ימיב היתובא ויה םהו ., תאזה העידיב |
 םהיתובשחמ קמוע לע טפשמו קח רַבָר יעדוי לכ וממותשי הזה םויה דעו , טפשמ |

 . .תאזה הבגשנַה העיריב ז 6 הלודגה םדי לע |

 + סוטסוגיוא תיבמ םירפיקה >>

 וו קס קו \ מיץ 6יסתב 08 34

 רתבֶר ןכ , לבתו ץרא יבחר לכב סוטסוניוא תחלצה 'בורכ 8 999. |
 ּותב 'אילוי הרלי רשא םירקיה וירכנ . ותיב ךותמ וילע המק רשא ה

 הרשיה ךרדמ התטנ אילויו , םבאב םדועב ופטקנ /  הירוענ לעב אפירגאל
 לעמ התוא ךילשה יכ דע , בל תַנְגַמְלְו חור תרמל ול יהתו הבל תורירשב ךלתו

 א'ג < סוירעביט סוירעביטל הריראה ותכלממ הָּבַסָנ ןכבו / תרחא ץרא לא וי
 ו'צשת--ר'עשת תלעבו הער השא , תישילשה ותשא איפיל ןב 0
 147 97* | תכולמ אסב תא הָתְָּפ הָּבִרֶה התמזמבו התמרעב רשא : תומז .
 בשי ואסכ לעו , הנש ששו םיעבש ןב סוטסוגיוא תמיו . הז הבוחא הָנְבְל אמו |

 ףדור בל רַסַח שיא , וב הססונ ו תמרעו םיִשָחָּכ חור רשא שיאי םוירעבוט
 ותכלממ תישארב . ירֶשָח אלמו םימד בהוא , םדא לכל זב , הלשממה דּובְּב רחא
 הרהמ דע ךא , םיהלא תאריב לשומכ הקרצ ליעמב טעיו ץ הונעה רַפֶאּב שפה

 תא לניו , ותער לע טּולָה , טּולֶה ינפ תא עַלְבּו , ויניע לַעָמ רַפָאה תא ריסה
 תֶבָשק ןזא ותוטהב ונוע לע ןוע ףיסוה םג , שמשה יניעל ותעשר תאו ובל ןודז |
 תתל והצעי רשא , תיחשמ שיאל רֶבִחו הרשה תיח לכמ םורעה םונאיעמ תצעל /
 ונָת םהו , םינָאיִרָאטָארפ םשב םיביקנד ושאר ירמוש ליחה ישנאל תומוצעתו וע
 םיבלמ ּוריִסַה / םדאה ינב יִעְגְנו ;ישנא יִמְבָשְל ויהיו , אמור ירעש לע רימת|
 , הבבושה םשפנ תוא לככ םיאמורה יראוצ לע 'לזרב לע ונתיו ( םיבלמ ומיה

 תולשל סוירעביטל ץעי אוה יכ , הזה ערה םונאיעס תַעְר הרבע םידוהיה לע
 םידרומה סע םש םחלהל אינירראסל אמור יבשותמ םידוהי .םיפלא העברא \

 םיעשופהו

= 
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 [ ה א'ג אזאכ .יִלָשְמְכ םינָבא .יקְלח טקֶל אוה , תושפנ םיחקולו שונא .בבל
 -.,וינהפפל 17. םשב | םיעהונה ויריש .תא  םהמ  ןָבִיַו (ןעהטימ) . םינָיה
 - :תא לָּבָש םהְבּו יהבהאה לע יהנ ירישוי יןעידָארעהי םשבו +ןעוָאפראמאטעמי
 | תפל הראפת רֶזב סִהה םילשמה יִמְלג תא ראָפְל והומכ ןיאמ ליכשמ ןמאב וודי
 ימכח .ןיב לאוג םהל ואצמ (לעבָאּפריה וט) תויחה ילשמ סג .. -- םייח חור םהב
 .סארראהפ :פאזע תובקעב אצי רשא םָארדָאהפ םכחה אוה אלה , םיאמורה
 | םירומל סהב 8 הרורבו החצ הפשב םיבר םילשמ לשמו ינויה
 וז | .. בוט 6 םירקי

 = .זועמב וקיזחה אל םיזרפה  םירפוסה , םיזרפה אמור ירפוס 8 5
 .. םויח .םימ ,ובאש םלכש .יניעממ קרו ,  םחור ירחא וכלה אלו %- ירפוס
 - .םיבר .  םהיתורוד תודלותלו םיאמורה .ימי= ירבדל .םיאמצה לכ תא תוקשהל
 .  .םוללוטַאק ירפס תא ורבעיו םיאמורה תודלות יירפסב לָיָח וא ושע םימלשי
 :..םילועהו. םידבכנה ךא , םהינפל ויה רשא םיבר םירפוס דועו ַאללּוז , סוריוקס
 ,.5, המה .אלה .ץ םימע םַנָל ודמעיו ודמע רשא בהז תורת השלש ויה םלְּב לע
 < מ סויוויל סוטיט + ראזַאצ םוילויו ; סויטסוללאז .סופסירק , םויו וי ל. םוטיט
 . < --א'משה א'ג = ומָאָנ / םינמאנהו םירקיה ןוירופסב םייח חור קצי סויוויל סוטיט
 \ .ינפל 29 ו'עשת הָנָנ הצילמה רואו , בהז רז םיפלעמ ויִרָמא , הואנ ּורָּבְרַמּו םיענ
 ,. רחל 17 7% | .ינב ונחנא םגו , וירחא םירובכ ךשקו ויתפש לע םסק . םהילע
 : תותובעבו , בבל ץפחב ּונָּפַּכ וילא .ץירג הזה ןורחאה רודה
 / וג םויטסולאז \ 4% 0% סויטסוללַאז םופסירק ,-- םירקיה וירופסו וירפס ירחא ְךָשְמנ הבהא
 | אפשת --א'ערת השעמ ונינפ .חַכנגיִצָההָּבְרַה תמכחבו-הנירמה תמכחב םכחה
 .. וגפל 85--89 , .םהיתולובהתו סבל תובשהמ , םכרד תוכילה לכו םימודק תורוד
 ,"נהפ< | הנומא .ןימאנ יכ דע , םשה ישנאמ .שיאו שיא ידעצמ תולילעו

 | פשה ,.הצק רע ץראה הצקמ הטטוש ותניב חור יכ , םארנ ןיעב ןיע יכ ןֶמא

 .. .תויכשמב ורבע רשא לכ תא רפסב בתכ , ריהמ רפוס טע ,.וטעו , תורתסנןומה
 ויתורובג םערו  ויתוארונ :זּוזָעְּכ רשא רַאָאַצ סוילוי , -- ובבל
 יכרד רַפְַּב ןורָכז בתכ , ותניבו ותמכח חור תופעות םג התיה
 , הרוהטו ההצ ותפש . (*אמורב םיחרזאה תומחלמ יבררו איללָאנב ויתומחלמ
 \ . הרבחמב רבחיו , והיפ רָמִא לב לע הבופש ןח חור , שבדו בלח תכז ונושל

 ,..תצילמה תַמכחְב הלענ ןמא ידי השעמ םימר םימאנ תואָלַּפִמ םע םענהו יפה תא
 |( םהיתורקיו םבוט בְר לאו םהה םירפסה לא ונבל םישנ םא . -- םיתפש בית
 / .התי םראה ינּב - תודלות ירפפב תושעל וליָדגה ,אמוה  ימכח יכ ערנו ליכשנ זא
 <. ינָאיליציזה רַא דֶאיד םה אלה , אוהה רודּב ויה רשא םינויה ירפוסמ הברה
 1 .םינופס םיבר םירקי  םינינפ יכ םנמא ןה .,.יסאנרַאקילַאהה סָאיזינאי דל

 רפסב
 |[ יעל זנכשא ןושלל קהענ םג , םירקיה וירפס לכט וניריב ראשנ הזה רפסה (*

 "1840 קראטשמיוב םכחה י'ע םג- 4888. ןאמיוש םכחה י'ע 1815 תנשב רואל אציז רעגגאוו
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 פלוע םָש םהל ושע רשא םילורגה םיררושמה ..אמור .יררושמ 8 290
 םֶהיִרְשֶא  וכמתיו :ןוו ירוושמ ירחא  ךולה וליאוה , תיאמורה רוטארעטי |
 .  םהינפ לע ףחרמ םנויגהו , םב תכלהתמ אמור ינב חור תאו לכבו , םתולנעמב
 פויטערקול .  ּורָקְנ םיאמורה רוב תֶבְקַמְמ יכ םריכנ .ןיע ףועָמְב יב דע
 - פוראק סויטערקול דמצנ ?םימלוע ירוצי עבט לע+ רש רשא לודגה רישב סור ק

 ו  הא"פות א'ג | יעבטה םכהה סעלקַאדעפמע תונויזחלו ינויה רוקיפע

 | 6 / וי" , הז תרופ ןב אצי ימור שיא יצלחמ יכ ּוריִבִי ויאור לכ תאז לכבו
 , םירצונה | דע ,רישהו הצילמה תמכחב תושעל אילפמו לודג ררושמ והיבא

 . "תיאמורה רוטָארעטילה יִמָשְּב שמשו רואָמי םשב והנכנ םא ונטפָשב קדצְנ
 פווטנערע ₪ קיזחה תוינומדקב לודגה רקוחה ָאררַאפ סרי טנערעו
  א'ג ארראפ = אולמכ הטנ אל תאז לכבו :,ןוי ימכח תופנכב םיברה וירפסב
 מנ םהיתוגהנהו ,ולגרל רג ויה םהייח יכרד ,םיאמורה תוחראמ לעש; ה
 " 77  ץנהפפ . םתולקלקע םיטמה םיאמורב לִתַה רשאכו ,\תביתנל רוא תוקיתעק
 . םירמאתמה םינויה ימכחב םג לתהל ונושל טוש ךשַה אל ןכ ץ םתכילהב .םיזולנ
 תושעל ולידגה רשא אמור יררושמ השלש ,  = ירש תילכתו הלא רקָח אוצמ]
 םוללומאק ' סויטרעפָארפ , סּולוביט / ם\ לט א ק : םה אלה יהנ ירוט 1
 ר'ערת א'ג רלונ םינורדנסכלאה םינויה תאמ ,  ותָיְלְחו ומָזנ , רישה יִרָע ולא

 סוללוביט 86 םיאמורה חור תאז לכבו ; ינויה םָאבָאמיללָאק תאמ הברה
 ו ןמאנ רקוח לכו , םתיכשמ ינופצמב םג םהיריש ינפ לע .תפחדמ

 נפל 40 שה אצמ' אל ו שיא בבל .יררח יִרְתַמ שפחל ול מפשמ ןיע הש
 ו'גהפפ | םלצב םהיררושמ 6 רשא רֶמִח םלוג םא יכ 'םהה םיהיש)
 וע ןתו םיחת םיאמורה תור תמשָנ ךא ,םינויה יריש תומי
 עראמ .סויליתיוו בשמה ררושמה ָארַאמ פדי לי גר יד . -- ומל תומוצעת

 --צירת :א'ג \ םיררושמה תובקעב אוה םג אצי , רישה ילעב לב יפב ראפמהו |
 ג9--70 = דיש .ותריש ארוק לכ תאז לכב , טירקַאעהטו רעמַאה םה אלה ; םינויז
 ו'נהפס יגפל = \ הו ודת רשא םיִעָה ירישו יעריָאענעי םשב תעְרונה הבגשצ
 םהינפ לע עבה ימור שיא תינכת םתח יכ עגרכ ועדיו וריכי , = בתֶרה ובלו

 םֶלְלּוחַמ יכ ודיניו וריעי / זפב םיאלסמה ויריש רתי םג , ּובְצִח םיאמורה 'ּוצמָצ)
 23 טויצערעה  .םו'צארָאה  ,'ז-- םבחב הססונ וחורו /  אוה ימור ןב םֶריְלּומּ

 ינפל 8 ב'נשת = יררושמ יִכרדל דָמְצַהל אוה םג ליאוה הלענהו ללהמה ררושמה|
 ,"נהפפ  ,ןעריטַאז) וילותה ירישב ךא , םהילגר ישרש לע תוקתתהל
 , ותניב חורב תושְרה ארב ,(עפעירב עשיטעָאפ) ויתזצילמ תורגאבו (ןענָאמד

 ארוק לכ בל המשי . םלועמ םינויה ימכח םורעש אל רשא םִּיִלַמ איצוה ובלמו
 הכופש ןוששו ןח חור , הזה .אלפנה ררושמה יתפש םהב הנפוטה תפנ 3

 -- ויתוצילמ תוצְּבשַמְּב םיִנּופַצ לכשה רסומו הניב יִרָמְאו , ויתונויזח לכ
 םוידיווא | םיכשומה וירופס יפ לע תראפת טשל עדונ ָאזַאנ םוידיוו

 בבל



 ג ו םוי םוי ויעושעש יההו .המכחה תבהאב רימת הגש אוה יכ , ודוהבו

 ה םהירבכנמו / םשארל תורטע הורנעיו , הזעמב וקיזהַה והוס ישנאו ויבהוא
 . 'תודמח ..םהומכ דובכ ישנא רועו , אללעסעמ , אפרגַא , איללָאּפ , םָאְנִעְצֶאמ
 : .ועקתיו אמור ריעב ואב וצבקנ ,.ןושלו םע לבמ םיערמה לב תולגסו תומכחה לכ
 .םברקב רוצאל שפנ ילודנו בל יבחר ויה םיאמורה ימכח יב , ןמאנ םוקמב םֶדְתִי
 םהיתוכילחלו םֶמַע יִגב תונוכתל םג עלבי רשא יִלבִמ םימעה .ימכח תורצוא לכ תא

 . "רודאה .ץילמה היה .אוהה .רורה ימבח .ישארמ רחא .-- םיקיתעה םהיגיהנמו
 "5 שג : הועציצ . /  םיליכשמה סנו . םומכהה תפומ היה ..אוה , הרעציצ ,סּולְנט
 . .ץישת--ד'נות .ץ לורג .ףוסולפ ,  ריהמ .רפוס , תואלפנ תרברמ ןושל לעב
 וי 106-463 / , שחל ובנו .אָלפ .ץעוו - .,  הנירמה תמכתב םכחמ םכח
 \ -הנושארבו ,םימיל הרעציצמ ריבכ היה , םהה םימיב לֶלֶהמה ץילמה סויזנעטרָאה
 :הרעציצ =תולַכ  ירחא .ךא = , הצילמהו רּבְרָה תמכחב םג .ונממ ריבכ היה
 ";היה :,  םודארב .(עלּושְרְענער) .םירברמה . שרדמ . .תיבב . ורומל קח תא
 \םֶסק = יכ .ורמא רודה ותואמ םיברו ,  תאזה המכתב םג ונממ אשנו םוְרַמ
 "ּורְּבְרַמ ץ העורת יִלָצְלִצ .וביַנ , ונושל תחת בלחו .שבר , הרעציצ יתפש לע
 ':, אלפו-אלְּפה והיפ הגָה לכו םיקתטמ ּוָּח , רּבְדַה תמכחב ןוטלש ךלמ רברכ
 ::, לגלנב-םער לוקכ ולוק ץ תֶלְּכא שאכ .ונושל , ןוא ישנא לע .ויתורבדמ ואשנבו
 .טָהְלְיו וצָח קרבכ אציו .,ּוטְלַמְתַה .ויתפש יִחתַּפַמִמ םעו .יִזיַזַח , ףטוש לחנכ וחור
 " םג םה ץפח ינבא ,הֶצעּומה ירש תיבב תולהקמב רב רשא וירבר , ויִרָצ ביבס
 "וי ב ת כ ם םג  םּבָמב ןּופצ בוט לכשו .םב הכרב יכ ., הזה ןורחאה רודה ימיב
 :"המהה םיבתפמה יכ , הזה םויה דע המכח יריקומ לכ יניעב םה םירקי (עפעירב)
 " אמור םירעה .ריע .תואושת תא ןיעב .ןיע םהב .הארנ רשא  םה תואבוצ תוארמ
 " תולודנה םהיתולילע ןומהו , הינזורו היתרפא ,  הירש תושגר תא , הריבה
 .ָרָש יכְרַה תא םג , םתיכשמ יררחב רתסב ומקר רשאו שמשה יניעל וללוע רשא
 || םב .םב . םהירצהבו םהיתוריטב םהיתודש לע תוננאש תוחונמב םיבשויה החונמ
 = ותיב ךותב ויללעמו ויכרד תאו םהה םיבתכמה לעב אלפנה שיאה תא הזהנ
 , רתלודנ תראפת רקיו ותיב דובכ רשע תא הניארת וניניע ,םינמאנה ורוס ישנאו
 | ורצואו , הרמח ילכב םיראפמ וירדח , וצורפי ויבקי שוריתו , רָּב םיאלמ וימסא

 אל , םדאה ינב .תונונעהמ הזה םינזורה ריִזְנ רני תאז לכבו , ףסכו בהז אלמ |
 הגהי הנָה הלילו םמוי ,אוהה רורב םירישעה םירשה רתיכ םירשב תדמחב לאגתי
 ו ,עדמהו הישותה תותלד לע דוקשמ טוקשי אלו הוני אל ,בל ימכח ירפסב
 ,.ותמכהב הילע םירדלו ץראל ריאהלו , םירוע יניע חוקפל זפמ םירקי םירפס
 ,. ויבתכמ יפ לע הזה לודגה שיאב וניניעל הָניִלְִּת ֶתָמַּפּו תועְרְגִמ םג ךא . ותנובתבו

 [ בה ,ךשְח ילב דובכה ירחא ףדור ,הַמָח ריִהמ םג היה אוה יכ הזחנ םב ; םהה

 - לע ותרבעו ופא זע , דימת ויתולהת אָלָמ והיפ , הָצְק ןיא ועָצְּב הבהאלו ושפנ
 -- ותמקנו ותמחל תולובג ביצי אלו , דעל ףורטי ויאנשמו ויאנקמ

 יררושמ



 דע אמור חתלַעוימיב , עְנפִמּו ןוסא לכ ילב ןוטלשהו הָרָשַמַה םורמ רע עי
 .יטנַאלטַאה םימ זא הָמשַּפִתַה איה יכ , דוההו חצנהו הרובגהו הלודגה תול

 ..םירצמ ראי תַודָשַא דעו סאלטַא רה דע ןייהר רהנו יונָאד רהנמו , תרפ רהנ דע
 קרצב יב דע וימיב ראמ דאמב ולעְתַה עדמו הטפח רָבְר לכו השעמה תשרח ₪2
 תולעת ,םיכררו תולסמ . יבהזה רתי םשב סוטסוגיוא תוכלממ תא םיאמורה וארק
 הזה רידאה לשומה ימיב ושענ הלאכ םיבר דעו :/ םירשגו :תורבָעַמ , םיקיפאו
 רַדְה אמור ריע תא , הלא ונימיב םג םתיראש לע םמותשנ יכ דע , אלפ חראב |
 .תב ידמחמ םילודג םינינב דועו .הצחר יתב / םיעושעש יתב , תולָכיהב ַאָפִַ

 היונב אמור ריע תא אצמ ותלשממ ימי תישארב כ רָאְּפִתַה קרצב יכ דע , ןיע\
 : רשא לכיהה .  תיזג ילכיהו שיש יתב היונב התויחב הָבזע םתירחאבו , םיִנָב
 םינינבה דחא אוה , (ןֶאעהטנאפ) םורמה יִליִא לכ רובכל והיפ לע אפירגָא ה
 /המכחה ידידי וידידיו סוטסוגיוא.הזה סויה דע אמור ריע תא םיִּפיִמַה םיאלפ

 וכמתיו , השעמה תשרהלו םירפוס תמכחל ,הלבשההל .ןמאנ תיִּב אמורב
 ןנוכ ןימאלפ רה לע  .רפוס טבשב םיכשומ לכו םיררושמהו םיצילמה ידי

 לכל דימת םיחותפ ויה וירעש רשא (קעהטַאילביב) םירפס רקע תיב סוטסוניוא
 * אבצה תרובעל דוע ואצי אל רשא םיחרזאה . המכח ירפסב 'תוגהלו אורקל אובו

 "תודוקפ לכ ויה וירשו סוטסוגיוא יריב קר יכ) הנירמה תגהנהב וברעתה אל ם
 םינמזו םיִּתַע : וליצאָקו םהיוְנב םיננאש ובשי  ,'(הכולמה -תדובעו הרש

 < לע קפרתהלו רפוס טעב ךושמל , םירפסב אורקל הלכשהה תותלר לע רוקשל)
 יירע לכלו תונידמהו ופה לכל הישותו המכח האצי אמור .ריעמו , םיערמה

 . (טָאטינאּבְרּוא) |

 , אמור ריעב םירפוס תמכחל בהוה רת =
 םיל םימכ לָּכְשהְו הניב הָעְד סוטסוניוא ימיב האלַמ אמור ריע 8 919.

 תונב םג , .רישהו הצילמה תכאלמ לע ודקש םירבכנו םיבר םירש : םיסנש]
 ירפסב ּוגָה םינזורו םיתרפא , איהה הראפמה הבאלמה לא ןהיפכ וצירה םיב" :
 ּוקפרתה םינפ יאושנו דעומ יאירק םעה ישאר ,םתיכשמ ירדחב םויו הליל המח
 םג , תודיריב סלעתהל דחי  םפכאתהב הניב תמכה רַבִד לכ לע םיבהאב
 . .וארקיו , םתחיש תישאר םירפופ תמכח התיה , םחל לוכאל סנחלש לע םהבְש ,
 דעו יתב ויה םירפסה ירכומ יתב ,םשה ישנא םהימכחו ןוי יררושמ ירפסב
 יתב ויה ריעה ירישעל רשא 'םירפסה רקע יתבו ,םימכחהו םיליכשמה תקהלל
 לודגה רפס תיב םג המו , המכחה יניעממ ןוששב םימ בואשל אובי לכל טלקָמ

 . .םינומה םוי לכב ופסאנ וב יכ , ןיטַאלפ רהב םוטסוגיוא רפיקה ידי וננוכ ר
 רפסמב וכותב םירוצאה המכחה ירפס לע םאמצ רובשל םיפלאלו תואמ ל םינומ
 < ןהואגה םֶביִנְּב / הרורבה םתפשב םיִניִצַמ ןיה היליצאו ריעה ילודנ . דאמ בה
 . רב עַרָו םה יכ םוריכה םהיאור לכו ,  םתערו םתמכה חורבו םהייה יכרדב |
 : ורובכב רפיקה היה , המכחה ינפוא לכב תכלהתמה הָיִחַה חור . . הלכשהַח|
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 ינָאטנא תוצהב [! דאל תסהל ברק סויב דגנמ םשפנ תא ורובעב ךילשהל
 ע ואוכבו , לודגה ּהָרְבָשְלּו אמור ןולקל הלודג הפגמ םהינפל פניו םיתרפה תא
 , םיִאָמּור תופנב הינב תא ָךְלמָיַו רכה תב הרטאפאעלק םע הנותחה תרוסמב

 < ףדוה לכ תא םוינָאטנא רימ תהקל םָציִרַמִיְו טָאנעזה ינקזב םויפַאטקָא בַצֶה זא
 ובצנהרהמ דע . המחלמ ותבוהא הרטאנ :פאעלק לעו וילע ושירקיו , ותְרשַמ דובכו
 רשא םיה תמהלמבו , םֶד האְלמ ברהב הלא לומ הלא ברַעַמה ינבו םדקה ינב

 לע סויפאטקָא רּבגְתַה (31 ט"כשת א'ג) םּויט ק ַא זוחמ די לע הָתְקַלְתַה
 ,/ םירצמ ץרא לא הכרעמהמ הרטאפָאעלקו סוינָאטנא סניו , והחצְניו סוינָאטנא
 סוינאטנא עומשכ יהיו , ותואנ יזילע וירובג ירודגב וירחא ףרר סויפַאטקַא ךא
 \ םג . תמיו וברח לע לפנתה , אירדנסכלא ירעשב חצנמה יסוס תרחנ לוק
 םסקמ ךא הינפ רואו היפי ידירש יכ הננובתהב , השפנב רי החלש הרטאפָאעלק
 :ירעשב ודובכ תובכרמ תא הב רָאָּפְל וינפ תמגמו , סויפַאטקַא יניעב םה אוש
 = ינש ירי לע תומה תא הילע איבהל הל הרי עשו וינפ תא םֶרְקִתַו , אמור
 . תתכלממו , החור התתש םתֶמחו הירש ינש לע התש רשא םינועפצ םישחנ
 , האלהו אוה ןמ אמור תּונָּב לא החפסנו םיאמורהל הבסנ

 .אמור ירסיק 6
 . סוטסוגיוא סויפאטקַא (רסיק) רַאזֶאצ 1.
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 | חור רשא ץראה ינגמו םעה ישאר תא ולכא םיחרזאה תומחלמ 8 8.
 .רבָר ושב אל ץראב רוע וראשנ רשא םיאמורה םע ןומהו , םחור ייח רורדה
 , ותכש , ושקְּב רשא תא םאצמבו , םבבל חמשל ק1ח ש ו לוכאל ם חל םאיב
 | תילצה ןכ לע . םהה םימיה דע סהל ויה רשא םיחרזאה יטפשמ לכ תאו רורדה תא
 | ךלמ שדקמו הכלממל (קילבופער) תישפהה היסנכה תא לקנב ךופהל סויפאטקא
 | .יסוטסוניואי דובְכה םשב םנ םעהו טָאנעזה והודבָּב םא ףא םנמא . (עיִכרָאנָאמ)
 | :ךלמי םש אורקל זעונ אל תאז לכב , ותלשממ ירחא ּוהָגִיַו (עטהייווענ רעד)
 | םשה ללגב קר יכ הנמאנ ערי אוה יכ , (ירסיקי םש הזמו) ירָאזָאצ* קר וילע
 \ היסנכה ישאר וילע ורמרמתה , וילע אָרְקִי יכ ודוד רַאזָאצ ץפח רשא הזה רבכנה
 ! רובכ לכ תא וילא חקל טעמ טעמ יכ ספא . הָמּוד ותוא ודירוה יכ דע תישפחה
 \ ודעלבו ןוילע טילשו בר היה יכ דע . תונידמה תודוקפ לכו הלשממהו ןוטלשה
 / , היה אוה . םיאמורה תוכלממ לכב וילנר תאו וידי תא טפושו רש לכ םירה אל
 " , וב הססונ רידא לשומ חורו ךלמ זע , והומכ ןיאמ תולובחת לעבו םכחמ םכח
 : \- דע םיאורה יניעל םתח רמחכ ךפהתהלו שפתמ שפח שפחתהל ול בר וודי
 = ףרר אל , חור ביִדָנּו רשי שיא היה םג , ותער ףוסל תואר יביטמ םג ודרי אל
 ; .ולודמע, הלא לכו , "לבתה תדמח יעותעתו םיִבָהר לא הָָפ אל , תורתומַה ירתא

 : עינהל
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 ןיב ., םילקנל םידבכנ ןיב , םירענל םינקז ןיב ולידבה אל , םמרח ישנא ישאר
 םדא ילשומ יתפש .לע םסק.יכ , םיביואל .םיבהוא ןיב אל ףאו , םיערל םיבוט |
 ירישע לע םתשר תתש ושרפ םג . רוהדה ישקבמ לע םרח רמאל הלאה םיעשרה
 תרשעו טָצנעזה ינקזמ תואמ שלש ..רוררה יבהוא לעכו םשפנ יביוא לעכ םעה
 תא וסכיו , םידחא םימיב םהיתוברח יפל .םירקדמ ּובָנ םיריבאה ינבמ םיפלא

 תורצוא םהל ושע הלאה תומה ינב ףסכבו , םיללח םדב ריעה .תוצוח לכ .תפצר
 (ןעיצרעטסעז) ףסְכ םיפלא תרשע םיחצרנה ישאר דעב םיחצרמה יריל םלשל
 ךרדב חַצְרַנ רשא הָרעַציצ אלפנה ץילמה םג היה סוינָאטנַא יללח ןיב . יתֶלְְנ
 איִפְּופּ , סוינָאטנַא לא םאיביו ונימי די תאו ושאר תא תרכ חצרמהו , ותסונמ
 תרבדמ ןושל--ונושל תא םיטחמב רוקדתוחצרַנה שארב הללעתה סוינאטנא תשא
 לע םעיקוהל וציו עורזה תאו שארה תא םוינָאטנא חקל ןכ יהחאו -- ! תואלפנ
 . ןוטלש ךלמ רבדב ויה וירבר לכו םיריגנ ירבד הרעציצ ְרבֶד הילע ךשֶא המְּבה

 םתמח שא תבהלש תא םהה םיערמ תשלש ועיקשה רשא ירחא 8 216.
 היסנכה .יבהוא לע המחלמל ואצי .ועסנ , םהיביוא ימד ילחנ ירהנב םתמקנו
 .ןודקומ ץראב םויפאקו םוטור ב לגר תחת ודדוגתה רשא תישפחה
 ףנְניו 699 ח"ישת א'ג) איפי לי 5 תעקבב ראמ הלודג המחלמ הללוחתה םש
 םשרגיו סויפַאטקָא ינויגל לע רבגתה סוטורב ךא , םוינָאטנא ינפל םויסַאק

 לע לפנ וזפַחבו סויסאק תא אוש תועומש וליהבה רשא ירחא םלוא . הכרעמהמ
 המחלמהל האלמ רשא ירחא יכ/המלש םוטורב תסובת םג התיה זא , תמיו וברח
 תרעסב ורעתשיו םהידודנ םע תירבה ילעב תשלש ודחאתה,םוי םירשע הנושארה

 תכרעמה הרש לע םוטורב טיבה רשאכ רקב תונפלו+*,והוחצניו םוטורב לע הרובנ
 , ובהוא הבארטס ברחב לפיו ובל ךלה זא , ונממ םונָמ רבאו וחצנ רבא יכ .אריו
 איצרָאּפ םג , *תירבה ילעב ירובג לבב ול ורע ןיא רשא הזה רובגה םג תמיו
 וחלש רורדה תמחלמ ימחולמ םיברו , הפכב השפנ הפרט (ָאטַאק תב) ותשא
 איפיליפ תעקב הכפהנ יכ דע , ותומיו םהיתוברה לע ולפיו םשפנב רי םה םג
 אמור יטילש דוע ומחלנ אל אוהה םויהמ .(קילבופער) תישפחה היסנכה רבקל
 שיא םיחצנמה וחקל זאו , ןוטלשהו הרשמה תמחלמ םא יכ רו ר דה תמחלמ
 םוינָאטנא , םהילע הזעה םתלשממ תא ךופשל םיאמורה תוצראב וקלַח תא שיא
 תלשממ תא סויפַאטקָא , (רנָאלנעגרָאמ) םרקה ץרא לע הלשממה תא ול חקל

 ותוא ויערמ ינש ּוחָד הרהמ דע ךא . אקירפא תּופָנ תא תוריפלו , ברעמה ץרא

 . -- ודימ ותלשממ תא וערקיו ותאשמ
 ץראב םיגונעתה תבהאל סוינָאטנא רָּבַמְתַה רשא תעב הנהו % 7

 הפיה םירצמ תָכְלְמ הרטָאפָאעלק שפנל הבהא תותובעב הרשקנ ושפנו , םדקה
 םורעה סויפאטקא ץֶמָאְתֶה איהה תעב , הָיִמְרּו עָשְר תומָומ האלמהו םישנב
 רוע המחלמה תוינא אבצ רש ַָאפירגָאו , םיאמורה ינב תובל תא תּונק ץּורָחָהְ

 ןכה ודמעיו אבצה ישנא לכו סיאמורה ןומה לכ וב וקבר יכ דע,הוה לודגה רברב ול |
 ךילשהל



 א תולודגה תועושתה תא , ראזָאצ תלודג תָשְרּפ תא םירומל ןושלב רַאָקְל
 -לכב ןיא רשא ויתולילע לכ תאו ותקרצו ותמכה בור תא , םיאמורה םעל השע
 = ותָוצִמ רפסב רַאְזָאַצ הוצ רשא תא םהינזאב ארק םגםֶלָשִמ םימלוע תורוד יללעמ
 תא םשירוהלו אמור יחרזאל ובהזו ופסכ תא ותומ ירחא קלָחל (טנעמַאטסעט)
 וירבד תא ורבָד ירחאו ,רעביט רהנ די לע רשא ותדמח ימרכ תאו ויתונג
 לודנ דעו ןטקמל םעה לכו , רַאזָאצ םשב םעה לַהְק לכל בר ףסכ קֶלֶח , םימכתמה
 תרעסו הפוסבו , םתואנ ברחו ומזע תראפת , םריגנ תומ לע םירורמת יכב וב
 שטאנעזה ינקז בור ךא . ראזָאצ ימד תא םהימרב רַפַבְל םיחצרמה לע ורעתשה
 \ "ונתנ סוטורבו םויסָאקל , הרשמו לָשַמַה םהל ונתנ םג. , םירשוקהל זע הסחמ היה
 פוינאבערטלו , הניפלַאסיצ איִלָאנ תא סוטורב סומיצערל , ןודקומ תאו םרא תא
 תא ול שקבל סוינאטנא רתח רשאכו . איניטיב תאו איזא תא ונתנ רעבמיצלו
 רטמיו הרעציצ תמח וילע התלע , ויאקל ויחאל ןודקומ תאו , הניפלאסיצ איִלַאג
 . ןוע טָאנעזה ינקז ותש ויפ לעו , וילע הבוטה ןושלח דיכ תירפגו שא ושאר לע
 ובבל תא קזחיו םהינפמ תֶחָנ אל םּוינָאטנא ךא . םּוינַאטנא לע יץראה רכועי
 \. תואבצו סוטורב סומיצעד אצי זא,הקזח ריב הניפלַאסיצ אילָאגב הלשממ תושעל
 \= םּוינָאטנא ףגניו , (אנערַאמ) אניטומ ריע לצא וב ומחליו ותארקל ברהב טַאנעזה
 זאו , אילָאג ץראל רבעמ טילשה תו דיפ ל .לא חרביו הלודג הפנמ םהינפל
 < תישפחה היסנכה ובהוא רורדה ישנאב םה םירחוב יכ לב ןיעל טָאנעזה ינקז וארַה
 . ּומיִלְבְה םג , שמשה יניעל םהידי וקיזחיו , והּוהַצְרִנ רשק רַאזָאצ לע ורשק רשא
 =. רשא רַאזָאצ שרוי הנש הרשע עשה ןב רוחב רָאּוָאצ תּוחַא דכנ סויפאטקַא תא
 . רשאו (םוטסוניוא םשב ארקנ ןכ ירחאו , סויפַאטקָא רַאוָאצ) וברקב ומש םג
 " לע ףצקתה סויפאטקאו , ותעמשמל םיִרָס תויהל רַאזָאצ אבצ ישנא בל תא הנק
 . .רֶאזָאצ יִמד תא םוקנל ברחל ארקיו רשק םהילע רשקיו והומילכה יכ טָאנעוה ינקז
 = תרב הננָאלֶאב רי לע ןטק יא לעו , תמאב םדה לאונ אוה יכ ,םהיכפוש תאמ
 " תינשה םיִשְלש תירב איה (43 ז"ישת א'ג) ,תודי פלו םוי גָאטנַא םע תירב
 -  תתל : הלאה םינפאה לע םהיניב ץימא רשק ושעיו , (טַאריפמוירט עטייווצ םָאד)
 אילָאג תא , םויפָאטקא 0 איניררפ תאו איליציז תא , אקירפא תא
 \ .םיתרפאה תומש תא רפסב יָבתַכ םג ,ת תודיפל תלשממל .דרפס תאו , סוינָאטנָאל

 ! םנוה תאו םהיסכנ תא וללשיו ברח ידי לע םוריגי רשא טָאנעזה ינקזו םיריבאהו
 'לע שיאו ובורק לע שיא וסכי לבלו ולמחי לבל ויחאל שיא ועבשיו , םשוכרו
 .ןורז הור הלאה םיערמה ואיצוה זאי , ודימ ושפנ תא ינשה שקבי םא ויחא
 : .רבשמו םירה קרפמ .ללוחתמ רעס אמור ינב ישאר לע וגהניו , םרצואמ הלהבו
 , וירחא ושער המהו , הער רשבמ ךאל5כ םהינפל ךלה םיתמה רפסו םדחפ , תועבג
 ,  ןםרא ימדל םיאמצה םאבצ ליחו םשאר ירמוש תיולב תונוש תואפ שלשמ הריעה

 . לע םהיפמ ןורבאו תומ קרי יכ , התיהנ אל הומכ רשא אמורל הרצ תע יהל
 | ישאר

 יח יי. ייח, קו +
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 םירשוקה שארב . םייהה ץראמ ותירכהל רשק רַאזֶאצ לע ורשקיו ורהי ודעונ
 ויתומצעב הרוצע שאכ רוררה תבהא רשא סוט ור ב סוינוי רשה היה םהה
 ושפנ רשא סּויסַא ק סויַאק רשהו , רַעְנָמ ובהואו רָאזֶאצ דידי םג היה רשאז

 . סוטורב סומיצעד םג , היטפשמ לבבו תישפחה היסנכה יררסב ראמ הקבד =
 רשא רַאְזֶאַצ יבהואמ םיבר , םהומכ םירשו םיתרפא דועו רעבמיצו , סוינָאבערט

 ךא , םהה שפנ יזע םירשוקה ינפמ רַהֶזִהְל והוריהזה , םהיניעב דאמ ורקי וייח =
 רשא ארונה םויה אוביו םימיה וכרא אל הנהו , םהירבר לכ לא ובל תש אלאוה =

 תנש ץרָאמ חריב רשע השמח םוי אוה ! רודו רוד לכ תפומ אמור בכ עקש וב
 תֶבָשְל רַאְזָאצְל טאנעזה ינקז וארק אוהה םויב יכ ! ו'נהפס ינפל עבראו םיעברא
 םורמ לע בשיו םלואה לא ואובב יהיו , דוס קיתמהל סויעפמַאּפ םלואב םתא
 , תופולש תוברחב האפ לכמ וילע וזגרתיו תומח םירשוקה ורגח , ודובכ אסב
 הארונ הלומהו המוהמו ןואש םקו , םהילע םד ךפש דע והער תא שיא וקחדיו
 םידי ואצמ אלו םהיניע הארמל םיממושו םידיערמ ודמע טָאנעזה ינקזוי , דאמ
 רשא דע וחכב היה רשא יפכ ושפנ לע דמע ודבל רַאזֶאצ קרו , ותרזעל שוחל
 ארקיו וחור אצי זא , וברח בהלב וילע זגרתמ אוה םג הנהו סוטורב תא האד
 םהיתוברחב והורקד םירשוקהו *וליעמב ףלעתיוי ! יינב התא םגי : ובל תמהנמ

 <רחצנ זיו , תומ יעצפ םירשעו השלשב וצפו ומדב ססובתמ רּורש לפנ רשא דע "|
 < רָאזֶאצ לפנ ןכ יכ הנה (44 ז"טשת א'ג) םינפל ותמחלמ שיא סויעפמַאּפ תבצמ לע
 שיאה תירחא התיה תאזו ! וייח ימיל שמחו םישמחה תנשב הלוע ינב ינפל
 תויהל לָע קה רבג תירחא התיה תאז ! םילשומה תראפתו םינזורה רזנ םמורמה
 שמחב ויבירי תא חַצְנ רשא והומכ ןיאמ הלענ אבצ רשו ליכשמ רובג , קירצ לשומ
 םדא רת תירהא התיה תאז !הלודגה וברחב םירע ףלא דכל רשאו תומחלמ תואמ
 ,הנידמה תמכחב המכחה תינכת םהח תויהל עבטה ריבא והשדק רשא הלעמה

 ן ריהמ רפוסו ראפמ ץילמ ,'תוחצ רבוד , קרצ ריִהָמּו קקוחמ , םפוש , ץעוי אלפ |
 והומכ םק אל םלוע תומיִמ ! םלוע תוכילהו הניב תמכח רב לכב םֶלְשָמּו םֶלָש

 רובגו בבל םֶכָח טילשו בר לכל תפומ היהי םימיה תירחא דעו , םדק יכלמ לבב |
 בגשנה שיאה תודלות תא ורכז ירפפב ובתכ םידבכנו םיבר םירפוס . המחלמ
 םותכיו ישילש ה ןֶא ע ל אפ אנ רסיקה םג ררועתה הלא ונימיבו / הזה
 . וכְרָע ןיחו ויתורובג רַבְד , וייח ימי תודלות תא רפסב

 + םינורחאה אמור תיסנכ ימי 5.

 יכ הנידמה ימכח לכ ּוחכוג , ומדב רַאְוָאַצ ססובתה רשא טעמכ 8 5.
 םעה ןומה לכ תובלב ךא ,רורדהו תורתהה תבשחמ הננק .טעמ יִתְב תובלב קר
 יָחְצְרמ יפמ םעמָשב םעה ינב וחמש הלחתב יכ םנמא ןח . רוע רבזו הל םש ןיא
 ךא , טעמכ רירש הל דיבאהל בשָח רשא אמור תורָח תא וימדב נק יכ רַאזָאצ
 סוינָאטנָא ירבד תא םעמשב םהה םיחצרמה לע דאמ ורמרמתיו ובש הרהמ דע

 רשא



 ץטשת א'ג) אר ומ רי לע ברח יללח הכרעמה הרש תא וסב ויביוא תּואָבַצַמ
 = = ושפנ התיה םוטק קעזלו , .יםיפרורה ברחב לפיו המחלמה ןמ סנ סויענק , 5

 ופס ןכַּבְו . אוה םג תמוה םינשה ץקמו , םי יִָרְרַש ייח םינש רשע יחיו ללשל
 . תישפחה היפנכה תמחלמ מחול לכו םויעפמַאפ תירב ילעב לכ ומת

 לכמ ול חינה 'הו , ןוטלשו ןוחצנ עבש אמורל רַאְזָאַצ בָש זא < 4
 .:ץראה יבאי םשב ול וארקיו ותארקל ןדרח םעה לכו , ביבסמ ויאנקמו וירצ
 ,םימיענ םייח חור םעה לע ךסמ אוהי> , וייח ימי לכ הוצמו דיגנ תויהל והוממוריו
 :תוגונעתו קוחשו םינָמש התשמ , םירידא ןייו םיריבא םחל םינפח אלמ םהל קציו
 .:יףלא םירשעו םינש לע הלודג הרָכ אמור םעל הרכ יכ ,הברמל דע םדא ינב
 שיאל םהל קלחיו , םינומר םיסעו חַקרַה ןיי , םיקתממּו םיִנמְשַמ םיאלמ תונחלש
 ישנאלו , (ןעצירעטסעז) ףסכ ילקש תואמ - ןמש ןיה הרשעו ןגד הפיא רשע
 :םירשעו העברא םתצקמלו .םיבר םיסכנ ןתנ םתצקמל , ךלמה דיכ םיטה אבצה
 = :הבהא תותובעב וירחא ךשמ םיתרפאה תא ,יידחאו רחא לכל םילקש ףלא

 , שיא תואמ עשת דע ריּבכַה טָאנעוה ינקז תאי , ץראב םיטילשו םירשל םמישיו
 ןתיו,םהיתובא תלחנ לע םימרחמה ינב תא םקיו אללוז יחדנ תובש תא בישה ףא
 לכל עיבשיו הבידנה ודי תא הַתָּפ ַתַתַּפ , יסינב תובר תוחפשמ תובאל תונתמ
 תא ןתנ ,אמורב השעמה תשרחו המכח םיציברמה רכנה ינבלו ,ןוצר םימכתה
 תול לע םג האופרה תמכח ירמלמ תא ובוטמ קינעה רוחיבו , םיהרזאה טפשמ
 .תא . וילע הבוטה הנוכתה תמכח דיכ ותוא ןקתיו ויניע חקּפ (רעדנעלַאק) הנשה
 :רבעמ .,ירפ שעיו וימיב חַרֶּפ .רוחסמה , הלעמ הלעמ הָלַעָה המראה .תדובע
 רֶאְּפ אמורריע תא ..שאר ואשנו וחילצה ןינקו הנקמ לכו , םיב ץֶרָּפ תוינאה
 ותובצמו םידומעו תונמראב , תיזנ ינבא תוריטו שיש ילכיהב , םיראפמ םינינבב

 = "ראמ בהא הזה םמורמה טילשה . הלאכ םיבר רועו קחשמ יתבכו ותר ישדקמב
 ובשי וימיב , ונממ לַצֶא אל לֶאַש רשא לכו ,,הדוהי ךלמ יאנומשחה סונקרוה תא
 <. ץרא יכלמ לכל הָוָצ אוה יכ,תוצראה לכבו הדוהי ץראב םיננאשו םיולש םידוהיה
 "= .תירבו , םהיהלא תדובעמ םועירפי לבלו הערל ירוהי שיאב ּועגי לבל םינזורו
 וילע ולבאתה םנחל אלו , -- וייח ימי לכ םידוהיה ןיבו וניב היה הבהאו םולש
 .םוילוי) ורפסב ןָאטעּוס ירבד יפלו ,םחנתהל ונאמיו הלוע ינב ינפל ולפנב םידוהיה
 בל ירהמָנ תמשאב לבא . ורָבְק לע םיבר תוליל םידוהיה ולבאתה (8 רַאְזאצ
 . .תולילע וילע ומָש תּואָר יִרצק םישנא רבח יכ !םמוי דועב אמור שמש רַר לפת יזחו
 " תא ריִמָה יכ ונימאיו , הפונחה ירחא הנוז רחא בל ןמזה ול ךפה יכי םירבד
 -  תויהל קר אוה ףאש ושפנ .תוָא לכבו ,השק םינודא זַעְל ורסח תאו הואנב ותָונע
 :םויבו , יונואנ ילגר םודה תחת וכתי תונושלהו םימעה לכו , לבתב יריחו טילש

 " םהה םיזחפה ופסי , הכולמ רתכ םוי נָאט נא םוקרַאמ ול טישוה רשאכ גוח

 , = םשפנב ּומָר תאז לכב , רֶקּבַה תא לבק אל בבל םתב יכ ףאו , וילע רמרמתהל

 // :םהה םיזחפה םישנאה . -- אוצמ תעל וילא הָיִפצ וניעו ןכ השע המרעב ךא יכ
 ודעוג
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 ךלמל הָנֶשָמ לודגה םודרוה יִבָא רעטַאפיטנַא ותרזעל שָח אלול רָבא ידע היז
 תשלש םע (סונקרוה יפ לע) אב אוה יכ , ויָרָצַמ והומיצעיו , יאנומשחה סונקרוה =

 עוקבל ול רוזעיו סומגריפ ךלמ .תדרתמ לא הָוליו ליח ירובג םידוהי םיפלא
 תובל תא (רעטָאפיטנא) הטה םג , ול וחלל רַאְזָאצ לא אובלו םירצמה הנחמב
 םידוהיה ליח םעָאוהו ,רַאזָאַצ ןימל דומעל המירצמ ומ הֶדְרַל םראו בֶרַע יכיסנ לב
 יכ דע , רָאזָאצ ירזוע לכמ הברה רתי דגנמ םשפנ תא וכילשה וילגרב רשא
 םָנ ,הדשב הכרעמב הָּבֶה רשא ימלתו , םירצמ ירובג לכ תא וינפל רָרְ חילצה
 = \דיב הכולמה תא רַאְזָאצ ןתנ זאו , םירצמ ראי תולוצמב תרפעכ לולציו .וילגרב

 דָכָלִיַו ורָצַי לע רבגנתהל 5 אל ותרובג לכב רשא) תונבב הפיה הרטַאפאעלק |
 םשמו , .םרא ץראל אצי .עסנ םירצמ ץראט , (םיחרי 0 התבהא חפב
 קיזחהו בש רשא לודגה תדרתמ ןב סעסַאנָארַאפ לע ותמיא לפיו , סוטנָאּפל
 אלפנה ןוהצנה , םהצנ ץראל זיַו וליִח תא חַצְנ תחא המחלמבו , ויבא תכולמב ||

 שלשב ויתודא לע רַאְזֶאצ בתכ רשא רקיח בתכמה יפ לע בגשמל עדונ , אוהה <
 ירהא .-- (ע6₪1- 7101, 101) יתהצנ ,יתיאר ,יתאב: רמאל תובית \

 תודיגנה תלעמ תא וילגרל ּוקְצו ותארקל ודרח םעהו טָאנעוהו .אמורל עסנ ןב =
 לע תואישנה תאו , םינש שמח לע םיצעויה תלעמ תא , תחא הנש:ךשמ לע
 , ובבל תחמשל ודיב ונתנ בר לשממו הרובגו חכ דוע םג , וייח ימי לכ ךשמ
 רשא , אקירפאל וימעפ םיִרָה , וילע הבוטה הרובגה דיכו הלאה תולעמה חכב

 םידודג םע סויעפמַאּפ יבהוא םג תישפחה היסנכה ירדס יבהוא וצבקתה םש |
 םכיו םהילע הארונה וברח טיו , המהלמ םהילע שדקיו , דאמ םיבר ליח ישנאו
 היסנכה יבהוא תלחותו , (46. ד"ישת א'ג) םוס פא ם  ריע לצא תואלפנ תוכמ
 הרש ימורמ .לע םיללח ועצוה שיא יפלא / הדבאו והתב זא התלע תישפחה =
 אטאק םג היה םכותבו , םפכב םשפנ ופרט , ברחב ולפנ אל רשאו , המחלמה *
 םיפוצר םימי העברא אוחה ןוחצנה גה תא וגח אמור יבשוי לכו , רשיהו רובגה

 יבהוא לכ תא תירכה אל הזה ןוחצנה םג לבא , האמור ובושב רַאזָאצ דובכ
 לגד תחת םע תובבר וטקלתה ררפס ץראב יכ ץ המדאה ינפ לעמ סויעפמַאפ

 םרוה רָאזָאצו . רָאזָאצ םע םחלהל ןכה ודמעיו םויעפמַאפ ינב סוטקעזו סויענק

 ול .וכיראה יכי , הֶרָשַמַה יפנ םורמ לע ץראה םע לכו אמור ירש תצעב וא ףנּוה
 ומיקה , רָאטַארעפמיא רובכה םֶש תא . ונתנ , םינש רשע לע תודיגנה תלעמ תא
 םיקוקח היתחתו םהילילא שאר רעטיפוי תבצמ ןימי לא לָאטיפאקהב הבצמ ול |

 (רָאזנעצ) רקַבמ תויהל וידי תא ואלמ םג , יםיהלא ןב רַאזָאצְלי שונא טרחב
 התשנ יכ ועמשבו , הלאכ תואשנו תומר תולעמ דועו , תובוטה תודמה לע

 , איהה ץראב םיקוחתמה סויעפמַאּפ ינב ינפל ּופְנְנִיו דרפסב וידודג ירש תרובג =
 המחלמה יהתו , טהה םיצרפ ילעבל ץק םושל הררפס רובעיו וינתמ תא סֶנָש
 העושימ שָאְויַו וחכ רציו , הינפל תוכלוהה לכמ השקו רַאזָאצְל הנורחא איהה
 ףלא םישלשו .ותחלצה וילא הבש םאתפ ךא , ושפנב די חולשל הבא יכ דע

 תואבצמ



 םויעפמאפ תואבצ לע ופכא רבכיו *הדרפס בסנ רחאו ו וזפחב סויעפמאפ חכש |
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 ובושבו , וליח ישנאגלא חָּפִתְסַהְלו םולשה תירבב ותא אובל איהה ץראב רשא
 ויה היחרזא רשא רוחפמה ריע הטי ליס אם תא ועָסמ ךררב דכל אמורל
 תראפתב בש זאו , הרוצבה םריע ירעש תא וינפל ורגסיו סויעפמאפ תירב ילעב

 ,דחאכ ץעויו ריִנָנ יהיו ,םיצעויהו תודיגנה תרטע תא ושארל םֶש םשְו האמור יזע
 " תוחרא רבע ןכ רחא , הריבה אמורב םירשי םירדסו , ץראב הקרצו טפשמ שעיו
 ."רענתה הכו הכ ןיב ךא .סויעפמאפ תא םינפ תוארתהל ןוי הצרא אוביו אינָאי םָ
 = בורל ליח ישנא םירצמו איזא ץראבו ןוי ץראב ץובקיו ובבל רחפמ סויעפמַאפ
 = ,םיבכור םיפלא תרשעו םיִלְגַר םינויגל רשע דחא ול יהיו* , ריבכמל הריצו ףסכו
 " ונכשמ תא ןתיו , םיה תואובמ לכ לעו ףוחה לע המחלמ תוינא תואמ שטחו
 " אמור יחרזא םיפלא תעבשו טאנעוה ינקזמ םיתאמ ויתוביבסו ךינַאלאסעהטב
 ""יפ םה רשא םהה םירובגה ןומה ינפמ תח אל רַאזֶאצ ךא,זהמחלמ ישנאו ליח ירובג
 םּולַאורַאּפ רי לעו,(48 ב"ישת א'ג) ברחה לא ארק םאתפו ,וליח ישנא רפסממ םינש
 < ליח לע ורבגתה רַאזאצ תואבצו,ראמ המויא המחלמ החקלתה ןוי ץרא ןופצמ רשא
 הבר סויעפמַאפ הנחמב הפגמה יהתו*,ברח יפל םומירחיו ארונהו לודגה סויעפמאפ
 ףלא םירשעו העבראו , הצרא םיללח ועצוה ברח יפלוש ףלא רשע השמח , דאמ
 המירצמ הנטקה איזא ךרל סויעפמַאפ חרביו, יברח ייובש רַאזֶאצ דיב םייח ולפנ
 ול הטֶה רשא םירצמ ךלמ סוטעליוא ימלת ינב הרטַאפֶאעלקו ימלת לצב תוסחל
 תמח תא ריעי לבל ימלתל וצעי ןוא יצעוי לבא , המר ודי דועב דפח סויעפמַאּפ
 ריעצה ךלמה בבל תא ּוטיו ,ומרֶח שיאו ותמחלמ שיא לע ןַגָי םא וילע רַאְזָאצ
 יכאלמ ירי תא ךלמה אלמיו , סויפמָאּפ ימדב רַאיָאצ תבהא תא תונקל אוחה
 והאיבהל ךלמה חלש רשא הינאה לא חטָּב דרי רשא סויעפמַָאּפ תא תימהל תֶוַמ
 תרוכק םגו , שרֶח יחצרמ ריב הזה ץרָענה רובגה חצרנ ןכבו ,  ותוכלמ ריע לא
 . ךלמה תוצמב ראיה תפש לע םיחצרמה וכילשה ותלבֶנ תא יכ ,ול התיה אל

 םידחא םימי ץקמ . 1זע תראפתו רָאוָאצ תהלצה 8 4
 להנכ רירוה , סויעפמאפ תירהא תא ועמשכו , םירצמ הצרא 'רַאזָאצ םנ אב

 רחב רשאכ יכ , ורימ תחקל הוק רשא םימדה .רכש תא ענֶמ ימלתמו ו העמד
 התא בֶר רשא הפיה ותוחא הרטָאפָאעלק ןיבו וניב ןירו טפושל תויהל ימלת וב
 טפשמ הל קר יכ וטפשמ ץורחיו תרמה לק תא קיִדָצֶה , הכולמה תורא לע
 ריִעָה הזה רבדה ללגב ךא . הב הלחנו קלח לכ ןיא ימלתלו , םירצמב הכולמה
 | .העשת , הפונה תומהלמב וב ומחלנ ומע ינבו ימלת ךלמה יכ , תיחשמ חוה וילע
 : םיברה ויביואב ליכשמ רובגכ םֶחְלִיְו אירדנסכלאב רָאזָאצ רגסְנ םיפוצר םישדח
 הפרשְנ רשא ירהא , תומה ןיבו וניב עשפכ היה תובר םימעפו , םימוצעהו
 וצבקנ רשא) םירפסה דקע תיבמ לודג קלח םג רַאוֶאצ רצבמ םוקמ ךלמה תרוצמ

 ה ערפ יִא תא רַצַבִיָו אירדנסכלא תא בזע (םיעדמהו תומכתה לכ תדמח וב =
 /, המחלמל ויתורובגו ויתוצעומ לכב ךא , ויתורובג םערב ויביוא לע םיערה םשמו

 היה



 םידיאורדה תד . ברחב ושאר רַסּוה םשו לַאטיפאקה לכיה דע יריעה תובוחר
 אוהה םויהמו , םיאמורה תד ינפל הלפנ הערב , אילָאג ינב הב וקיזחה רשא
 | . השאר תא םירהל הפסי אל האלהו

 --48 .ב"ישת--א"ישת א') הינשה םיחרז א תמח למ % 9 /
 , .סמח לע סמח , אמור יאישנ ןיב .הזע הבירמ הללוחתה הכו הכ ןיב , 69
 ירש * הגרה אינו לטק הרשל וכפהנ הזילעה .ריעה יבחרו ּוצָרִּפ הַצָר לע ַצְרַו
 , תוצוח לכ שארב והערב שיא ומחלנ .,םליח ישנא ןומה םִע חכ יריבכ םיליח |
 . הרעציצ דודי ָאלי מ ידי לע ריעה בוחרב חצרנ סוי ד אל ק זעה אישנהו =

 , .אטורב ויהנ רשא תוירזכאה .תוירורעשה תא היסנכה ינקזו טנָאעזה .תוארכ
 םג ץעוי םג תויהל וידי תואלמלו םעה שארב סויעפמַאּפ תא םיקהל ורחי בל וצעונ 4

 סויעפמאפ ריב קשנ ילכ היה הזה לודגה חכה .. אמורב (רֶאטַאטקיד) הוצמו ריִגָנ
 תרובגב הלודג האנק אנק אוה יכ , ותַאשמ ותוא .חידהלו רָאזֶאצ םע םֶחְלָהְל |
 ותלשממ תונש רָאזָאצל תואלמַכ יהיו ,  אילאגב .הלודגה ותחלצהו רַאזָאצ =
 רשא ותרמשממ רַאזֶאצ תא ריסהל טָאנעזה בבל תא סויעפמָאּפ הטה , 6% 4

 יאישנ ינש ךא . וילגרב רשא אבצה ישנא תא וילעמ חלשלו , הילע דקפ
 ורזגיו , הזח לקעמה טפשמה לע סמח וקעצ , סוינָאטנאו אָיְרּוק םתומשו םעה 4
 רַאזֶאצְל םירדומ המה רשא איהה טפשמה תדמב סויעפמאפל םג רמל רמא |
 םושרגיו טָאנעזה ףא םב רחיו . ררפס תא / ותלשממ ץרא תא ותאמ םג תחקלו |
 - ותרובג תא וררועיו , אילָאגל רָאזָאצ הנחמ לא וחרב םהו , אמורמ הכופש המָחב |
 תא וללַח רשא לע םהידי השעמכ טָאנעזהלו סויעפמאפל םלשל ותמקנ תאו =

 תושעל רַאזָאצב ּוצֶא אבצה ישנא לכ םג . םבבל עו םנודזב םעה יאישנ תשודק
 ודועב לזרבה תא ףורצל רַאזָאַצ רתֶא אלוי . םנידו םישרגנה םיאישנה טפשמ תא =

 .לובג הצק אילאג ןיבו אילטיא ןיב רשא ןאקיבור לחנ דע וליח תא ךלויו , םח
 לחנה תא רובעל םא םיפעשה יתש לע םיעגר רפסמ חסְּפ המש , ותלשממ ץרא
 ליחה שארב בוזעל זועי רשא ריקפ לכ רשא אמורל אוה םלוע קח יכ , לדחל וא |
 . ותרלומ ץרא רכועל בָשֶחִי , טָאנעזה ןוישר ילב וילע רקפה רשא ומוקפ תא |
 | אוהה לחנה תא רובעיו םקיו ודימ טפשמה סלפ תא ךילשה הרהמ לק ךא |
 יכ ,  המחלמל לפה ןיכהל דעומה ריבעָה סויעפמאפו , אמור ךרדל וימעפ םשיו |
 םיליח הרשה בשעכ הנממ וציצי ץראה לע ולגרב עָקְרִי םא יכי ןימאה ובל תואגב |
 1 המחלמל הרובגו הצע ןיכה .םרטבו :ףְךרי לע קוש וביוא תא תוכהל תואבצו <
 , אמור ירעשב ויפוס תרחנ תא סויעפמאפ עומשכו , וּכס ריפפכ רַאזֶאצ רבכ בזע =

 םיבר םיתרפאו םירש ןומהו וליחו אוה םקיו , ותא רשא םעה לכ בבלו ובבל גמנ
 לא םג רַאזָאצ בורקבו , םּוי זוג נור ב ריעל אמורמ חורבל וופהיו םימוצעו /

 םהמ רַאזָאצ ףריוי , םּוריפע ל אינָאי םי ךרד ברח תסונמ וסנ , איהה ריעה \
 אינידרזו , איליציז ,  אילטיא לכ הדכלנ רשא ירחא אמורל בשיו איהה םעפב |
 רשא הנידמה רצוא תאו.אמורב ןוטלשה תא דוכליו , םוי םישש רשמב ויגפל <

 חכש
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 וצנ הכמ וליה ישנא תא וכיו והוכירדה החונמ והּורְתָּכ רבדמ יִדּומְלו םירשנכ
 \ ''םשארב סוסארקו םיטילפ קרו 4, ברחב ומת ופס רובגה ונב סוילבופ ליח םג
 " , ופארק לע ץקה אב המש ., םילשכנו םיפיע אינימרא ץראל ואוביו וטלמנ
 .ןושארה םידאראו , תמיו הָּבִה םיתרפה אבצ רש תא םינפ תוארתהל ותשנב יכ
 ול תאמצ רשא היורל בהז הֶתְש רמאיו ויפ ךותל התור בהז קצי םיתרפה ךלמ
 :ירובג ירוחב , םיתרפה יריב ולפנ םקשנ ילכו םיאמורה ירשנ ! ךייח ימי לב
 ןקרו , תּויַח יצירפ תועלתמל תורבל ויה םהיתולבנו ,רבדמה ינפ תא ּוסְכ אמור
 . ּוטלְמיו םרא ץראל םיליחה רש סויסַאק ילגרל וררש ברח ירירש

 < ובשי םדק ימיב,(58--50 י'שת--ב"שת א'ג) אילאגב רַאְזָאצ תמחלמ 85
 :ודרפינ ,(ץייווש) איצעוולעה ץראבו (תפרצ) אילאג ץראב (ןעטלעק) םיטל עקה
 רבכהתיה תיחרזמ תימורד תאפב איִלַאג ץרא .םינוש םיטבשו תונטק תולשממל
 ..  תשרלו החלמהםתדלומץרא תא בוזעל איצעוולעה יטבש וסנ רשאכו,םיאמורהיריב
 "=. המחלמבו ,רוחא םתוכהל םהילע ודי תא רָאזָאצ דיבכָה,אילאגב םהל אל תונכשמ

 ('.., םיטמושה םהיתורש לאו םיפורשה םהירפכ לא בושל םַצחליְו םתוא הצנ תחא
 ..אילא1% ץרפ רשא םינָאמרעגה ריִנִנ טסי פ אי רַא תא המחלמ השע ןכ רחא
 :ארונו זּוזע םע םינאמרעגה ויה יכ ףאו , היבשוי תא הקזהב ץחליו תיחרזמה
 :רוחא בושל םריגנ תאו םתוא ףוכאיו , םעינכיו רַאזֶאצ םתוא הָּכָה ףרט יררהכ
 :םע רַאְוָאצ םחל ןכ ירחא , (56 ר'שת א'ג) ןייהר לחנל רבעמ רשא םצרא לא
 :.םירחא םימע דועו ליחה ירובג (רעיפרענ) םיפרענה םע , (רעיגלעב) םיגלעבה

 רַאְזְאצ בש רשא תע לכב םלוא ,אמור לעב םאיביו ויתחת םעירכיו ,אילַאג ינבמ
 " תומוהמ אילאנ תא ואלמיו םינאמרעגה ובש , ףרחה ימיב חכ ףילחהל אילטיאל
 / ותת תתלו ןייהר רהנ תא םימעפ רובעל זע ושפנב רָאזָאצ ביהרה רשא דע,םיצרפו
 .. .רשא ןושארה ימורה היה אוה , (55--53 ז'שת--ה'שת א'ג) םינאמרעגה ינפ לע
 :. ,ןורֶּבַז בתכ רשא ןושארה רפוסה םג ןכו ,(זנכשא) אינאמרעג ץראב ולגר ףכ הכרד
 : אל יכ ספא . םהה םימודק תורודב היבשוי יכרדו איהה ץראה תונובת תא רפסב

 " -יכ איהה הארונ ץרא תא דוכלל ובבל תא היה אליכ ,םוי םירשעמ רתוי הב רחַא
 םג תוארונ תושעמ הרצק אל אמור די יכ םתוארהלו היבשוי לע וארומ תתל םא
 ייוג תא רַסִיל אינאטירב הצרא תוינאב דרי איהה ץראהמ . ןייהר רהנל רבעמ
 אל םש םג ךא , וילע םתוצהב אילאג ינב ירי תא וקוח רשא לע איהה ץיראה
 ...בש , םיארפה םיטלעקה םע תודחא תומחלמ ירחא יכ , םיבר םימי המהמתה
 ! ומק רשאכ יהיו . םימיה לכ וינפמ םיצרפתמה היבשוי תא ליִלְּב עינכהל אילאנל
 ..רָאזְאַצ תא המחלמ ושעיו דנוגרוב תפנב ַאיזעלַא רי לע רחא שיאכ םילאגה לב

 צב רו יי ייומ , | 'יוצי

 א"ייעו -

 ,. .שפנ יזע תא עינכה טעמ טעמו .םעורז תא עגל רַאזֶאצ הילצה זא ,(52 ח'שת א"ג)
 ,..אבצ רש.תוכלממ תרבג אמור תופנמ תהאל אילַאנ תא ךופהיו,ןייהר לחנ דע םהה
 = .םע המר עורז ול רשא שיא ,ירֶאט עגניצרעוו ומשו , ןורחאה אילַאג
 ,..ךרד ןוחָצְנ תעורתב לבוה םש ,האמור אביהו רַאזָאצ ףכב שפתְנ ,םער תרובג

 תובוחר
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 המחלמ איבהל ליח ףוסאיו וזועמ ברח םשיו וינפ לעמ הוסמה תא ריפה

 סוללעטעמו סוינָאטנַא ינפל ףננ יכ וירי לומגכ 'ה ול בישה הנחו , אמור ירעשנ
 . .יותרבח ינב יללח לע אוה םג הָפְסִיַ םיצעויה

 , ראזָאצ סוילוי סויאק ימי 4.
 תחלצה . הנושארה |ץפוץווווקגצפ) םי ש לש תירב 8 910. =
 ויכרדב תכלל רובכ יבהוא םיבר םישְנא תובלב הקושתה שא הָתיִצִה הָאלְל
 תא תוטהלו לפ לע םמזרמו ןושאר תויהל ץמאתה דחא לכ .והשעמכ תושעלו
 םיחטבמ תונכשמב סויעפמַאפ בשי רשא תעב הנהו , ובבל ץפחכ הנירמה תוהה
 הלע , היסנכה לכב ןושארה ויניעב יהיו , וזעו וחצנ תואג תרטעבו דובכב רה

 ותלשממ רידאָהו ודובכ לידגה םיִשָמ ילבמו , הלעמ הלעמ ראזָאצ סוילוי סויַא
 ישנאמ רחא , רודה תפומ רָאזֶאצ היה יכ , סויעפמַאפמ הברה רתי םעה
 , תוחצ רבודו ראפמ ץילמ , תוקוחר םיתעל עבטה ינבא תחתמ םיאצויה הל
 לכבו הנירמה תוכילהב םֶּכְחִמ םכח , המהלמ שיאו ליח רובג , ראמ ללָתַמ רפ
 טילשו בר תויהל עבטה הָרְתע ותוא יכ ווריִּכְה והאור לכו , הניב תמכה רב
 תבהא תא הנק , ץעויו טפוש ותויהב ללוע רשא םיבוטה ויללעמב . םדאב לשומ)

 , םעה ינב תובל תא וילא ךשמ תוברה ויתונתמו ודי תובדנבו , םיתרפ
 תירב תרכ , ץראה לכ לע ודבל ררתשי רשא םויה דוע עיגה אל"יכ ותואר

 א"ג) םיאמורה לכמ רישעה שיאה סוסארק םעו לודגה ם ויע פמ א פ םע םולש |
 םתשלשו , (טאריפמוירט) יםיִשְלַש תירבי םשב הארקנ איהה תירבה .(600

 ןוטלשה רבדב סבבל יִיואַמ תא רואל איצוהל ויחא עורזל שיא תויהל רדננורדנ [
 ,תינידמה הלשממה ינפואב היחה חור םתשלש ויה האלהו איהה תעמ . הרשמה /
 םַרוה הלאה םירברה ירחא . והיפ יטפשמ לאו טאנעזה לא םבל דוע ותש 891 |

 , ץראה יבשוי םע תובר א תומחלמ םש שעיו  ,אילאגב הומו ריִנְנל רַאזָאַפ |

 , אילטיא תמדא לע האקול ריעב םיִשְלַשַה תירב תא שדח םיריבכ אל םימי ירחא 2
 : הלאה םינפאה לע םתירב תא ושדחיו תירבה ילעב תשלש ודעונ המש \
 רהב סויעפמַאּפ , תורחא םינש שמח דוע אילאגב ותלשממ תא וחינה רַאזַאְצַפ |

 ול רחב ףסב עבשי אל רשא שיא סוסארקו ,וקלחל הקירפא תאו ררפס תא
 אל סויעפמַאפ ךא , הנמל םרא ץרא ול יהתו , תורצוא תברו הרישעה איזא

 תא תואלמל (ןעטַאגעל) וירש תא חלשיו , ותלשממ  תוצרא לא ודובכב ךלה
 רשא סוסָארק קרו . אמורב (רָאטָאטקיד) דיגנל היה אוהו , ןהה תוצראב ומוקמ
 , היתרפ , םרא ללש לא הגרע בהזל הבערה שפנו ,רשע וניע העבָש אל
 לא טעיו םרא הצרא חור יפנכ לעכ הֶאְר  םדקה ימי תולגס ודוהו ,הירטקב
 רשא 'ה שדקמ רצואב םג תָקָמח די חלשיו , אמור תעמשמל תורסה םירעה לל /
 םירהנ םרא לא בסנ םשמ . הינאו הינאת הרוהי תבב בֶרִיַו ץ והלצניו םילשורינ :
 חבט לא רושכ 0 ותלואבו , רהמנהו רמה יונה םיתרפה 0 המחלמ יא



 = עַל וע תורבד עבראבו . איהה הצעומב םתא בשויה אניליטַאק יניעל אוהה =
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 ןשא איזאו ןוי ץרא הדמח תואלפנ תונמוא ישעמ תואשונ בֶצ תולגע םישמחו
 ., ץראה לכ תא קושעל וינפל םיכלוהה אמור תואבצ ירש ירחא ללּוע

 הרעציצ םּוללוט הלענה שיאה םַש ץראב ץֶרָּפ איהה תעב 8 9.
 "= \ובָּבה םָשב ול וארק ץראה םעו , ובבל יכרעמב ותימע רבגו סויעפמאפ רירי
 .הריעצה ותחפשמו , םיחרזאה דחא ןב היה הרעציצ ,  יותדלומ ץרא יבא
 ו תוצירח ללנב , ותנובתו זתמכח ללגב קרו ,אמור ילודג תוחפשמ לבב
 אה | םיצעויה תלעמ םרג לע לעיו ובָצִמ לָּפְשִמ הלעתה א, קרצ ילנעמב 1תָלו
 + | כ דע ,ראמ האלפנ הדיקשב המכחה תותלד לע סודָארו ןעהטַא ריעב רקש
 " תמכחב דוחיבו , םדק ימיב ןוי ימכח דחאכ םינויה תומכהב םֶּכִתמ םכח היה
 .  תורחתהל ודי לאל התיה יכ דע , איפוסוליפה תועיריבו (טייק מאודערעב) ןושְלַח
 < לע םירקי םירפס בתכ םג , םירברמה שארו ינירמה םֶכָח סענעהטסָאמער תא
 0 / הזה םויה דע דאמ םיללֶהמ וירפסו , הנמאנה איפוסוליפה לעו ןושלה תמכח
 .םג , דימת ונושל לע ותוממורו ויפ רבדי ותְלְהִּת , דובכה רחא ףדור היה יכ ףאו
 דתיה םיחרזאה תקדצ ,וכרד תמאה הַכנ תאז לכב :₪ּכ ריבכו בל ץימא היה אל
 . תומצעב הרוצע שאכ ותדלומ ץרא תבהאו , תלקשמל רָשי ישגרו וקל ול
 = "רדס תא ךופהל םיתרפאה דחא אניליטא ק רָּבַמְתַה , אמורב ץעוי ותויהב
 = תויהל שארל לכל אשנתהלו טָאנעזה אסכ תא רמו , שָרשְמ הלשממה
 ., תֶשבל ּורזְנַהְב ויתובא דובכ תא ללח הזה אניליטַאק שיאה . אמורב יריחי טילש
 ,יקנ אציו ששורתה רשא דע םישנ קיחבו קוחשב , ןייב רזפ ושוכרו זנוה תא
 "והומכ םיערמ להק לא רבחתה זאו , הונֶמ ול ונתנ אלו דאמ ובר וישנו ויסכנמ
 ,שאב אמור תא ףורשלו , טאנעזה תא רוקעל , םיצעויה תא תימהל רשק ורשקיו
 . נרהי איהה הכובמהוצתמוהמה תעבו,(62 ח"צרת א'ג)היקחו היטפשמ לכ תא םורהלו
 = םעה ןומהו אללוז תירב ילעב ליחה ישנא תרזעבו ,ומָע רֶאּפ הרעציצ ץעויה תא

 ץילטהו ץעויה הרעציצ ךא . םיאמורה תוצרא לכ לע הלשממה תא םהילא ובסי
 רשקה יִרתסמ תא טָאנעזה ינפל תשיו , ויערמו אניליטאק ינופצמ תא הלג לודגה

 .. ףטשב שא ינבאו םיחפ ושאר לע רטמיו , אנילימַאק לע טולה טולה ינפ תא
 , ושאר לע התח רשא תורעובה םילחגב דגּבה הוכנ יכ דע הנונשהו הריהמה וונושל |

 | יערמ יכ , רֶרָמַה חור התפר אל האז לכבו , זובו ןולק עַבֶש אמור תא בוזעיו
 ! ויה הרעציצ יניע ךא , םהישעמ ךשהמב ושע / אמורב וראשנ רשא אניליטאק <
 [ לאל התיה יכ דע , םתיכשמ יררהב םישוע םה רשא םהישעמ לכ לע תוחוקפ =

 ומרנ םיטפושה יפ לעו ,שמשכ רורב רשקה ירבד תא םעה לכל ראָבִל ודי =
 םעה תאמ הולנ הרעציצו ,  םתרמשמ תיבב םינרוהה ימודרק תחת םירשוקה

 / .רשא הָדוַה גח תא גוחל 5 יִבָא' דובכה םשב טאנעזה תאמ דבבמ ותיבל 0.



 מג , המחלמב ונממ הקל רשא תוצראה ריחמב שקבמ אוה רשא םולשה תא '
 רָּבַע ןכ .ירחא . הליח ישנאלו אמור רצוא לא ראמ בר ףסכ לוקשל וילע לט

 יוטבש תאו ,(רעירעביא) םיִרָּבָאָה תא עינביו סוזָאקוקה ץרא יבחרב סויעפמַאּפ |
 ,ותוכלמ תיבמו ותדלוממו וצראמ שרגנה תדרתמו .(ןענַאלַא ,רענָאְבְלַא) םיִנּבלא /

 ול ואלטנ איהה תעב יכ) ותונקז ימי לא ובל םֶש אל םג ,ובבלב דוע ענבנ אל
 יונָאדה תוצרא ךרד ץורפל תובשחמ בושחיו שדה לח שעיו ,(הנש הנמשו םישש |
 יכ 1 ותיִב ךותמ הער וילע םיקה 'ה ךא , המחלמה תא שדָחל אילטיא ץרא לא
 ומע ינב םג ,והובזע וליח ישנא לכו , המחלמ וילע שירקה ונב סעקַאְנַארַא8
 ,סויעפמָאּפ רובכ תובכרמ ינפל רסאמו היבש ימי ול םינוכנ יכותוארבו ,וב ודגב |
 ואבצו סויעפמַאפ בבל תחמשל תמיו וב עפיו וירבעמ דחא תא וציו םייחב םאמ
 אמור תלשממ תחת םרא ץרא תא םג סויעפמַאפ איבה ןכ ירחא..וחיריב זא נח רשא |

 תולובג תא ביחרה ןכבו , (ןעדיקיילעס) איקייליס תיב יבלמ תוכלממ תא תָבָשיַו
 ,הלודגה אינימרא יכלמ תאו ,םראו/ איקיליק,איניטיב :תושדח תוצרא שלשב אמור
 םיבלמ :דועו . (ןעיקָארָאפאק) אירקדופק , איטַאלַאג , אינָאגאלפאפ , סוטנָאּפ
 ץרא לרוג םג היה ןהה .תוצראה לרוגכ , םיאמורהל דבוע סמל םש ירח
 הכולמה רַבְּר לע .ויהא םָאלוּבָאטסראו סונקרוה ובָר איהה תעב יכ , ₪
 הדוהיב רַעּתְשַה אוה ךא , םהיניב חיכומו טפושל םויעפמַאּפ תא ומישיו , הרוהיב
 הפוסבו , רוצָמב 'ַה שרקמ תא איביו , הירצבמ לכ תא רוכליו םקנתמו ביואכ |

 רשא םידוהיה יללחל רפסמ ןיא . וילא והעקביו וחטבמ זע רירוה המחלמ תרעסו
 לארשי ערז לבל ללוע רשא תוערה לבל ץק ןיאו ! הזה ץירעה ברח יפל זא ולפנ
 לארשי יהלא שדקמב ויצירפ תואבצ םע אב רשא ירחאו ! איהה הער תעב"|
 םיתשחנב וינב תאו יאנומשחה םֶאלּוּבָאטסירא ךלמה תא רֶסֶא ./ ונופצ תא ללי
 ג'צרת א'ג) , ועו וחַצְנ תואל ורובכ תובכרמב םתוא םּותָרָל האמור ותא םאיביו
 רשא םירוחיה תאו ,ץראה לע סמ םשיו , הדוהיב אישנל םֶש סונקרוה תאו 3
 .םראוצ תא שיִמָהְל ולכי אלו , אמור לַעְב איבה , םהה םימיה דע ישפח יוג ויה
 , -- םימיה לכ אוהה לורב לַעָמ

 אמורירעשב אב , הלאה תולודגה לכ תא סויעפמַאּפ תושע ירחא < 8.
 ירש וב וראפתה אל רשא םיידע יבצבו הראפת תררהב ונוהצנ גה תא -
 ינש . אוהה םויה דע ץראה ינב לכ ישארל םינודא םתויה םוימ אמור תואבצ =
 םענַארגיטו הדוהי ךלמ .יאנומשחה םאלובאטסירא , םתואסכמ םיחדנ םיבלמ |
 תא ורטע לודגה תדרתמ תיב תושפנ לכ םעו םתיב ינב םע , אינימרא ךלמ ריעצה |
 ,השע רשא םילודגה םירבדה לכ םהילע םיריוצמ תוחול ויהנוינפלו ,ורובכ תובכרמ |
 רשא םירצבמ ףלאו םירע תואמ הנמש , רכל רשא תוכלממ הרשע שמח תומש /
 םירע תואמ עברא , אמור יביוא ללשמ המחלמ תוינא תואמ הנמש , וינפל ועקבנ ||
 רצואבו . ודיב ולפנ רשא היבש ינב תובבר םיתאממ רתויו / ןלמ לע םיקה רשא" \
 א בצה ישנאל קלח רשא ברה ףסבה ידעלבמ ,ףסב רככ ףלא םירשע חינה הנירמה |

 רשא
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 לוח ישנא ףלא תאמו המהלמ תוינא תואמ שמח ףוסאיו , הזה דובכה רזנ ול תואא
 םהילע רעתשהלו ביבסמ םידדושה תא ףיקהל םיה תואובמ יתאפ לכב םציפיו
 -ךשמבו , יםידדושה עורז תא רבשל ורזעב החלצהה יהתו , דחאכ הנפו רבע לבש
 םהירצבמ ירע תא דכל םג , ןוביתה םי תוחרא לכמ םתוא רַעָּב םישרח השלש
 אל יכ , בבל תרשיבו לכשהב והשעמ תא לכלכ תאזה םעפבוי , םתרלומ ץראב
 םזגה םוקממ םקיהרה םא יכ , וריב ןוחצנה ריגפה רשא יבשה ינב תא עַרַה
 ריעהו , הנידמה איקיליקב רשא ילָאס ריעב החונמ םוקט .םהל ןתיו םיה תאמ
 תא םויעפמָאּפ עַצְב ךא יהיו . סילֶאפָאיעפמַאפ םשב האלהו זא ינמ ארקנ איהה
 " תררתמ תמחלמ איה ,אמור לע הללוחתה השדח המהלמ הנהו,םיה ירדוש תמחלמ
 ,.איהה המחלמב םג הוָצמּו דיגנו אבצ רש תויהל ורי תא אלמ טָאנעזהו , הינשה

 "תעבו , וצפחל התכובמ תע תא רמש אמור בירי תדרתמ יכ* 8% 71.
 . אללוז ברח הלח רשא ויעצפ תא אפר , ויחאב שיא םיאמורה ברח התיה רשא
 תעב יכ םפא . יהנושארה המחלמב לפונה ליחה תחת שדח ליה ףופאיו ,וב
 רש סּוללּוקול וילע חיגה , אמור תירב תלעב הרישעה ריעה סוקיציק לע רצ רשא
 - םּוללּוקול דוכלבו , ותוכלמ ץרא סוטנָאּפל והחירביו וילע.ודי תא טיו אמור אבצ
 ,(69 א"צרת א'ג) אינימרא ךלמ ונתח סע נא ר גי ט לא חרב , סוטנָאפ תא םג
 -.לודגה וליח תא ףוסאיו , םיאמורה דיב ותוא רוסמל ןאמיו ,ונימיל דמע םענארניטז
 - סענַארגיט תריב אָּתְרְקהַנַרְנִִמ לע רעתשה םוללוקול ךא , המחלמל ןבַה דומעיו
 ' בהח יפל שילחה םימוצעהו םיברה וירובג ליח תאו ,המחלמ תרעסב הדבליו
 . פעצַאזרַא תא השדח המחלמ רגתלו איניִמרַא לכ תא וינפל ררל היוטנ התיה ודיו

 : תחצק יכ , ובבל יכרעמ תא םעמשב וילע וזגרתה וליח ינב ךא . םיתרפה ךלמ
 . ןסר תא וחלשיו , האשמ דבּפ תא רוע אושנ ואלנ\ המחלמה למעב םשפנ
 "< תולָבל ותרמח ינגו ויסכנ לאו וצרא לא סוללוקול בש זא , םהינפ לעמ ונוטלש
 :.ליח תושע ףסויו ונתיאל בש תדרתמו , םיגונעתה קיח לע קפרתהלו וימי בוטב
 "ותאש לע תאש םויעפמָאּפל טָאנעזה ףוסוה איהה תעב , המצע ול תּוּבְרַהְ
 .ןול והומישיו הנטק איזאב םג םיה לע ול רשא ותלשממ לובג תא דוע וביחריו
 םיב ול היה רשא תאזה הצרמנה הלשממה חכבו , תדרתמ תמחלמב אבצ
 פס דע ןענכ ירעמ איזא ףוח תוצרא לכ תא ויתוינא ןומהב רגס ,השביבז
 - תדרתמו . תחצנ הכמ והכיו תרפ רהנ די לע היל ןושיאב ךלמה הנחמ תא דרחיו
 ו וליה לבו ,ללשל ושפנ ול יהתו םיכלָאקל ברח תסונמ םישרפ השלש םע סנ
 || ןת ופמרנ הער ברחמ םיסנהו םיטלמנהו , םיאמורה ברח יפל םיללה ולפנ
 כ ירחא . איהה הסובמו המוהמ תעב לזרבה יבכר ילגלג תחתו םיפוסה תוסרפ
 * םענארגיט תא ףוכאיו , רי ספאבו ברח תפונה ילב אינימרא תא סויעפמַאּפ רכל
 . םיאמורה אבצ רש ילגרל לפנ אוהה ללמואה ךלמהו , וינפל ספרתהלו ענכהל
 - רשא ןוחצנה לע סויעפמַאּפ חמשיו . ותוכלמ: רנו ושאר תרטע תא ודיב רגפיו
 " ןתיו םענארגיט לא רזנהו הרטעה תא בשיו , העיניו למע ילב ודיל ןמזה איבה



 ףגנ ינבא ויה  הָצַמּו בירו המחלמ יסיסכט רֶסח ךא . םיאמורה לע זא ל הפק ינ
 רטשמו הכרעמ ילבו , תוקלחמל ּוקְלחיַו םבל קַלָח , םיצרפתמה םירבעה ילגרל

 םתארקל ץעויה םוסָארק אצי זאו (71 ט'פרת א'נ) , ללש לולשל ץראב וטטו
 ץּולחַה תדוקפ לעב .סוימומ ףגְנ יכ ףאוי= , ערֶז תחַנ תא םַאְרִיַו הקזח דיב
 סוקיטראפש הטב אל תאז לכב , םירשוקה ינפל סוסָארקל רשא (בָארטרָאּפ)
 ;ומהב וליח תוברהל איליציס יאל בורק דע רווזָנְו ךולה רוחא רני .וברחב
 תמקנ סוסארק םקנ יכ ועמשב ובל גמנ יכ , אוהה יאה לע םינעתמה םידבעה'
 עירכיו טבשה תחת םתוא וריבעהב וינפל םיפננה סוימומ ליח תאמ אמור דובכ
 , .תודעומ םוקיטראפש ינפ הנא ןתוארב סוסארקו . תומל הנחמה לכב ירישעה <
 הדבכ המחלמה יהתו , םינפ ותא תוארתהל והחירכיו ךרדה תא וילע רוגפל רהָמ
 וידודג ונפ זא , הצרא דורש לפנ רשא רע האמ ללהל ליח השע סוקיטרפשו , דאמ <
 תשמחו , דחא שיאכ ועקויו םייח ובשנ םיפלא תשש , ברח תסונמ וסוניו 0 /
 םעירכיו  אילטיא  ףוח לע תוינאב אב רשא סויעפמָאּפ יריב יבש ולפנ םיפלא
 האבה הנשב םיצעויה תנוהכב ןהַבל םהינש ירי תא ואלמ אמור ינקזו , ?חבטל |
 יכ ותוארב סוסַארק יניעב דאמ עריו . איהה םירבע תמחלמב םחצנו םתרובנ ללנב < .
 רשא םויעפמַאּפל םג טפשמ ילב תַנ ודבל ול קר תואי אל רשא אוהה ןוחצנה דובכ <
 סוסָארק הַתָּפ ןכ לעו .ּוריִצְב ירחא ללועל םא יתלב המואמ השע אלורב למע אל
 ריִַּהְל וירחא םכבל תא הזב \ תוטָהל תּובְדְנ עפש םעה תא קינעַהל הבידנה ודי תא |
 תא ןמט אל סויעפמָאפ םג ךא , תולעמה םֶרְג לע = ותּולַעהְלּו .ּוכָרָע / תא" .
 שופה . רובעבל ץראה םֶעָל ףסכ ברו תֶתַמ םינפה אלמ רוזי תחלצב ודי |
 . אוה םג םבבל יי
 תמחלמב םג , (67! 'צרת א'ג) םיה ידדוש תמחלמב םלוא 8% 6. %
 .קרצב לודג סָש סויעפמאפ ול השע (4--65 ה"צרת--ו'פרת א'ג) הינשה תדרתמ = /
 רשא .אללוז תרבע טבשב יִנע  ואר רשא הנטקה איזא ינב ויה םהה םי ירדוש =
 תעב תויהבו . םהידי התלועב חולשל וצחלנ רשא דע היחמ לכ םהל ריאשה 4

 רשא תוכובמה לא סבלו םיאמורה יניע ויה יכ , םיעגי םיה אבצ ירבד לכ איהה
 ואצמיו , םָנוא תובשחמ תא עצבל םידי הלאה םידדושהל ויה ןכ לע , השביב \
 וגיגריו , ןוכיתה םִי ינפ לכ תא םהיתוינא ןומהב ּוסְּכ םשמו , אילוציזב םהל ןק |
 , ללשל ונתנ םירע תואמ עברא : םֶתֶּתַח ונתנ דרפס דעו םיה לבח יבשוי לכ הא

 , םימעה רהס תא ותיבשה , םשפנ רַפּפ בר - ונתנ רשא רע םחלש + /
 םיאמורה יניעב םיכשל ויהיו ,ולָּפ םהידי םַמָת ץרא יקחרמ דעו , תוביתנּומשה |
 דע , םיפכ לעפבו הצעב םהירי תא דוע וקזח אמור יביואמ םיברו . םיבר םימי |
 תתל ץעי רשא אישנה סוניבאג תצעל ותמח לעו ופא לע טָאנעזה רתענ רשא | |
 ףוחה תוצרא לכ לעו םייאהו םימיה לכ לע הלבגמ יתלב הלשממ םויעפמָאפל
 יכ תוארהל וינתמ סויעפמאפ סנש זא . (67 ג'צרת א'ג) םינש שלש ךשמ + |

 תואי .



 = ו

 מָאפְו .איִליִצזבְו אקירפאב הרובג םש ול הנק רשא ורוד תפומ סּויעפמָאּפ רי
 ואוב דע ןעפלַאה יררהב ךרה אוה םג ץורפיו ושארל רזנ לַאבינַאה תרובג תא םֶש
 -ותרמשמ לע .סוירָאטרעז .דקש יכ | רקש אושל הנהו ,ררפס לובג הצק לא
 | םעפב סויעפמָאּפ תרובג התשנ יכ רע / המינפ ץראה בל לא עוקבל ונָתְנ אלו
 .הנחמב חכ ףילחהלו ףרחה תחונמ תא הב חונל הנעילָאג שפנ יחפב בשיו איהה
 | , תילצה אל הנשה תפוקתב םג לבא , סוללעטעמ די תחת ותרזעל הדתעתה רשא

 .םוללעטמעמ םע רבחתהמ םיבר םימי םויעפמאפ תא עורפל סויראטרעז לכש יב
 | שה אל , םירחאל הלאה תונהמה יתש ורבהתה רשא ירהא.םגו , ודי ךמות
 | אל .ירפ לכו תופוצר םינש יתש הזה ליכשמה רובגה לע םהידי תא ּואָלַמִיו לוק
 | , ןהחצריו ןייה התשמב סויראטרעז לע לכונה הנעפרפ םק רשא רע , םלמעב ואר
 | םיקשהל ול ןוא סויעפמַאפ אצמ זא קרו , אינאטיזולב ןוטלשה לע בגעיווב אנק יב
 | תמחלמ תא סויעפמַאּפ. עצב יכ ףאו , (72 ח'פרת א'ג) דרפסב רמה תרעס תא
 | םש ול השע אוה יכ , ןוחצנה תרטעב םיאמורה ותוא ּורטע .,ךי ספאב ררפס
 | , םיריאמ םינפ לעב , ליַח רובג היה םג , הבהאל וב קבר רשא אללוז ימיב רוע
 | םיתרפאה ןיב םולש תושעל חילצה ודיב וצפתו , םעה ינבל הונו תוצרל חונ
 | תוטתל ודיב םיאמורה תובל ויה םימ ינלפבו ,םעה ןיבו (םשארב מע רשא)
 | . --ץופהי רשא לבל

 -השדח שב ענָּפ , אילטיאל ררפסמ סויעפמַאּפ בושב יהיו 8. 206-

 -םיאמורה תובל תא חַמָשְל ודתעתה רשא םידבע םיעבש יב,םיד ב עה תמחלמ
 . ,ויחא ברחב שיא ולפי םא דע אָסָּכַה םויב םהינפל וקחשי רשא המחלמה קוחשב
 .קוצמ ישנא םהילע וטקלתיו ., ַאּוּפַאקב רשא םתרמשמ תיבמ טלמהל םוקמ ואצמ
 .וחתפיו , אילטיא יוצק לכמ םינומה םינומה יִנע יריסאו םינענ םירבעו שפנ ירמו
 הצרפנ הלהקה התיה יכ רע םיריסאה תא םתאמ ואיצויו הקזָתב םיאלכה.יתב תא
 םינעב רשא , םילובש םיבדכ שפנ ירמו המחלמ יעדוי שיא ףלא םיעבשכ דאמ
 .םיתעבש קשע בישהלו םתמקנ תור תא עיבשהל םא יתלב רבד ושקב אל םדורמו
 שיא עיצָארהט רילי סוקיטראפש היה םשארבו ; םהיצחולו םהיקשוע קיח לא
 ןרוגתה יכ ,םהינפמ אילטיא לחלחתתו , לכ ינפמ תֶחִי אל רשא תכ ריבכו ליח
 ., ובירהה םירפכה תא , ללשל ונתנ םירעה תא , ץראה תא ופיציו םידודג םידודג

 'תא ורבע רשא דע , ןטב ירדח תוכמ וה םהילע םיאבוצה םיאמורה הנחמ תאו
 'תא בוזעל הבשחמ םוקיטרַאּפש בשח יכ / ןעפלַאה יררה רע וחיניז אילטיא לובנ
 'התיה הבוטה ותבשחמכ אל לבאיי,ןעפלא יררהל רבעמ בשומ ץרא ןנוכלו אילטיא
 .תובצנה םיאמורה תונחמ יתש תא םתוכה ירחא יכ ,*וילגרב רשא םעה תבשחמ
 םיאמורה תלשממ תא תיבשהל םהיתושפנב ואישיו םבבל םר , ךרדב הנטשל םהל
 בושל סוקיטראפש תא ופכאיוי םהל ושע רשא תוערה לכ לע תומקנ םהמ תחקלו
 תארזנ הער .?אמור לע םתשר שורפלו הנותחתה דע םגו הנוילעה אילטיאל רוחא

 הפסשנ
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 ,חריעה םער תעורתב אוביו , היבשב הקל םתיראשו ברח יפל םמירחיו םתכיש
 וברח תא עיבשיו , חַצְר תרעסב ומעז ילכ תא איצויו ערה ורצוא תא חַתפ םש
 םיפלא תנומש . סוירַאמ ירחא וטנ רשא םעה תאמ ףטו םישנ םישנא םד הרוראה =
 רחא םוקמב החבט ןאצכ וטחשְנ  םיטינעמַאזה ינבמ םתיברמ , המחלמ ייובש =
 ותמקנ דוע הככש אל הלא לכבו , תומ ירחפב םיגומנה טָאנעזה ירש יניעל |

 ןכיו , ןהב םירתתסמ סויראמ יבהוא רשא םירעה לכ לא תלכשמ ברח חלשיז
 , איהה םיחרזא תמחלמב ברח יללח ולפנ שיא םיפלא האממ רתוי . חבטמ םהל
 תא רוע לידגהל , המהל רפסמ ןיא רשא רבְדְו בער יללחו םיאולחת יתוממ דבל <
 תירב ילעב תומש תא עידוהל ץראה לכב םירפס אללוז חלש , ותצְנו וע תראפת "
 רכשו םוגרהי םהיאצומ לכ יכ וציו , זבל םללשו תומל ּודתַעְתֶה רשא :םוירַאמ <

 יהת , םהילע הָסֶכיְו וחי רשא שיאה ךא , חוקלמהו ללשהמ םהל ותקי 'םימד
 , ץראב תוירורעש ובר , תאזה הירזכאה הדוקפה יפ לע . םשפנ תחת ושפנ <
 לכ הכפהנ יכ רע , ּועְגִג םימדב םימרו , ּוצְרַפ ַצְר לע .חַצְרְו םמח לע םמח
 שפנ העבָש רשא ירחאו . לָטְק הָרָשְל אמור תמדא יבחרו  הנֶרה :אינל ץראה <
 הלשממה האב םהיפ לעו , םנכ לע סוילענרַאק יקח תא ביִשה , םקנ יד אללוז |

 תויחל םמורתה אוהו ,הב הלחנו קלָח ןיא ץראה םעלּג , םרבל םיתרפאה ידי לא
 לכ ישארל ןודא יהיו , (85 ח'ערת א'ג) וייח ימי לכ (רֶאטאטקיד) הָוצְמּו דיננ.
 תדמח הלודגו רקי ויניע חנעבשתו , לבת יספא לכב ונממ לודג ונניא ,ץראהינב <
 תָיִמָהְו ותְרָשְמ תואושתמ רָזְנִַו ארזל ול ויהיו םהב ושפנ הָצְק רשא דע מלא
 ול וכרא אל ךא < ,(79 א'פרת א'ג) המורב רשא ותדמח לכיהב רדובתיו דלה 5

 םישוחה תוואתו םיגונעתה תעפָש ילגרל דאמ הארונ הלחמ ּוהְפְקתתַו םימיה םש "
 ותיוג . (78 ב"פרת א'נ) םימויא םילבחו םיריצב תמיו , םהילא רָבְמִתַה רשא
 הראפה תרדהו םיכלמ דובכבו , ותָטַמ ירחא וכלה םדא תובברו , אמו הל האבוה |
 ןימאה אל הזה ארונהשיאה .סרָאמ הרש לע שאב ותלבָנ תא אמור ילודג ופרש |
 ותרובגב ןעָשַיַו ותחלצהב חטב קר , היאצאצו לבתה תוכילה לע הָיְפּצ 'ה ןיע יב =
 םישחנכ רשא םִמנַה יִשגֶר תאו ויתוילכ רסומ תא עיִנְרה ןעמלו , ריבכה ותורבו =
 4% ,אוש ילבה רמש , ותנומאו ּותָד יגהנמב דָסַתְתַהל הָּבִרִה , ושירפי םינועפצ |
 --הצרא ןטק רורצ םג ויהלא תדוכעמ ליפה אלו , םיחורמו והת תואשמב |

 . ארעציצ סויללוטו סויעפמאפ סויענק ימי 4
 ב ילעביכ , התהונמל אמור דוע הָכָש אל אללוז תומ ירחא 8 4

 רובגה סויראטרעז לָנֶר תחת דחא דחאל וטקלתה , םיפררָנהו םימרחמה סוירָאמ
 ם₪ע (75--72 ח'פרת--ה'פרת א"ג) ד ר פס ץראב ומחליו , תעד שיאו םעה אישנ |
 תחת םועירכיו רוחא םתוא וכיו , הפולש ברחב םש םיאבוצה אמור תואבַצ

 חבהא ילבָחב סוירָאטרעז ירחא וכשמנ אינָאטיזולו דרפס יגב לכו .םהידא
 אמור לע םהילעמ קורפל תובשחמ ובשחיו.,םיאמורה דגנ ליח תושעל וידי וקזחמ |
 ןנוכלו תוב (ב'ח עייד) 4

 דחה דחה היה וזחדק רה הדחה התל
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 תאו ראמ רבכ סמ אללוז םהילע םימעה יכ ,םנוע תא ואשנ , םיאמורה תתת
 תוברתמ סויראמ בש הכו הפ ןיב ךא . אמור רצואל םירהה םירישעה יסכנ
 - םהילע יהוו שפנ ירמו בל יריבא םיזחופ םישנא וילא וטקלתיו ,אילטיאל הגאתרק
 ירעש דע:ואוכיו . םהידיגנו םעה יאישנ סויראטעזו א נ ני צ-םע רבחתיו ,רשל
 הירעש תא טָאנעזה וחתפ ., ריעב בערה רבכ ייִכ יהיו , רוצמב התוא ואיביו אמור
 -  ווועמ םעה תבהא םָשנסויראמוי , םקנל םיאמצה ויערמו סויראמ ךיב הורסמיו
 טעמכ לבא: ,ומרִח תא :םעה וריתי םרט טָאְנעזה .תרְבְד לע הריעה אובל ןאמיו
 לושמל לוכי אל יכ-רע םויראמ תא התַעְב המקנה הורו ..םהיטבשל םעה ופסאתה
 יבתואב חבטמ - ןכיו -, םֶדָו .חַצְר תוציפט .םיניעב ריעב ץורפיו , רוע וחורב
 -םומ ץרפכ וצרפ םיחצרמהו םיארפה וידודג , ףא ףטשבו המח תוירזכאב אללוז
 / אמור תּונָּפ םיליצאהו םיתרפאה ישאר תא וגרה ותוצמבו , ריעה ךותב םינוריז
 ויה  םהיתולבנו ;  ץראה לָּכ תלהתו םשה ישנא טָאנעזה ירש תא םנ םכותבו
 לכו , ופשנ 'םהיתב . םימשה ףועו שפנה .יזע .םיבלכה לכאמל תוצוחב תוכלשמ
 ולוחי העמשל רשא תאזה תטלשה ריִעַהְוי הנורמה רצואל ומרהַה םשוכרו.םנוה
 יהחא . יתוצוח ברקב החומכ ההיה םהאה תלבְנו , םיללח האַלמ .התיה.םימע

 המועזה ושפנ תאו ,,םירובא רשבב :הללוזה .וברח תא םוירָאמ עיבשה רשא
 םעפב םיצעויה תלעמ םרג לע ומירהל םיאמורה לע רקפ , םיתרפאו םיליצא ימרב
 והוחיטבה;רשא וימולע ימיב לעקַארַאה ינהכ תחטבה וילע האב זאו , תיעובשה
 החטבהה לאו , אמור יִמורמ יִפג לע ומע יריגנ שארב תַבָשָל אָשְנ  ורַצְי םימיב יב
 ,,םלוא איהה תעב המתכ ול האב יכ דע םימיה לכ ושפנ התלב םג הפסכנ איהה
 - תרעס יב , ויפעפעמ המונתו ובבלמ החונמ הררנ ,.ודובכ אסכ םורמ לע .ותבשב
 תומכ| הזעה:ותאנק םג , רימת יבהב תדקויה חַצְר תמקנ שא תבהלשו ותמח
 < תהגתו הזהץירעה רובגה תמקנ ינפמ ורחפו ותאריו , אללוז תחלַצהב:אנק,רשא
 = תוהלבו ,םימב הנקה רונכ הַהְגְו הֶעָנ וחורו , ויקרוע יד תא ריסְכ ּוחיִּתְרַה , ופא

 וותונאד תאו .ויתוכובמ תא עיבטהל הסנוו . ץיקהבו .םולחב והותעב. תומלצ
 . !תחדקו ,ןייה-תמח וב הרעב רשא דע ,.םימוה לכ רכשיו תשיו ,םיבנע ישישאב <

 .  התלחמו ,תוכופהת רב ויפו תורז ואר ויניע . ריתוטצע ב הקשנ תחקלתמ שא םע
 , : ישנא יב , אנניצ םג תמ ימי םיתנש .ץקמ ,.תומה ירעש לא והתריעצה הצרמנה
 . המוהמ םויב רעסב והותומה המחלמה

 \ .תדרתמ תמהלמ-'ירהא  ,ו"גהפס ינפל ..שלשו .םינומש .תנשב-8< 3
 העהז ויהיו ותארקל והרח םיִתרפאה לכו ..אילטיא הצרא-אללוז בש..,.הנושארה
 - .םהידודנ םע םעה יצעוי תא .תובר תומחלמב הָכָה הגותחתה אילטיאב . םירקבל
 < הרוצבה הטסענָארפ רעב ריגסה ר י:ע,צ ה סו. ר א מ תאו ., םימוצעהו םיברה
 : ודובכ :תמקנ .תא- םקנ ואו ..ץ ושפֶב רי. חלש רשא רע דאמ והקיציו ול רציו
 , תמחלמ ךרע ןכ והחא-, שיא ףלא רשע .םינש היחרזאב הבטמ-ןכיו ריעה ישנאב
 < 'םכיו .,ובםיררומה םיטינעטַאזה .לעו םוירָאמ ישנא לע אמור ירעש .ינפל הרבב

 םתכוו
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 , לַאבינאהכ האנש תילכת אמור תא אנש אוה יכ , אמור דובכ אסכ תא =
 קתנל תירבה תרוסמב ןויו 'איזא  תוצרא תא :איבהל ץמאתה ותמכחוזע בורבו |
 לכ ןיב . םהה םיצירעה תובע םהמ ךילשהלו 'םהילעמ םיאמורה תורסומ תא | |
 תאו הארונח ותרובג תא הרעה אוה ! והומכ םקנתמו ביוא םק אל אמור יביוא <
 ויפ לע , הרכז שונאמ תיבשהלו המירחהל תאז ּותְבַיוא שאר לע המויאה ותמקנ |
 םהמ ּוחַצַרָיַו םהירעב םיצופנה אמור יהרוא לע ברחב איזא תמדק יבשוי לכ ומק |

 תא לנו םיאמורה רימ תובר תּוצְרא עָרְק אוה , דחא םויב ףלא םינומשמ רתוו <
 לעו הילע הרתסל יהיו דבכ ליחב ןוי ץראב .ץרפ אוח , ןכותמ אמור ירובנ לכ =

 םיאמורה תא לָכַשְל ליכשמ ויכרד לככ יהיו , אמורב ודרמ רשא .תופנה רתי
 םיהלאה תאמ אוה חולש ךאלמ יכ המחלמ יערוי לכ ומר יכ דע+ תלכשמ ברחב =
 קלחִי זא יםיוגה לכל הדדמ רשא תודבעה תפרח תא אמור קיח"לא םישהל =
 םעה ינב ,איהה חלודגה המחלמב םהל ורחבי רשא אבצה רש תודא םיאמורה בבל <

 , םינָאטייטהו םירעבמיצה תפרחמ אמור רובכ תא ליצמה םֶנְנֶמ סויראמב ורחב =
 תירב ירע תמחלמב תושע אילפָה רשא םתימע רבג אללוזב ודחב .םיתרפאהו

 האנק סוירָאמ וב אנקיו , ַאללוול הרשמה יהתו םיתרפאה רבד שקיו , אילטיא <
 תא חידהל ול רוזעלו ונימיל רומעל אישנה סויציפלוז חור תא דעָיו , ראמ הלודנ |
 ,םהיטבשל םעה תא להקיו רהמ לעילבה שיאו רהמנה םויציפלוזו .ותאשמ אללוז ,

 ותדוקפמ אללוז תא ריבעהל טָאנעזה לע ודי תא ריבכה םישדחה םיחרזאה עשיבו
 תא :ואיבה םידודג ירש ינש , ויתחת םוירָאט תא םיקהלו הילע דקפֶה רשא =
 םהילע ולפנתה ליחה ישנא ךא , ַאלָאנ ריד לע ותונחב ַאללוזל איהה הדוקפה \
 תא ץפיו אמור לא בשיו רהַמ אללוזו , ותומיו םינבאב םּולקסיו הכופש המחב <
 רָגב טפשמ והטפשיו , ותמח סוכ תעבוק תא ךפש סויראמ לעו , םעינכיו ויביוא =

 תוארונ תואלת ירחאו , ופגב םוירָאמ סניו ., והמירחיו והשרניו , ותחלומ ץראב -
 ןעשמ ילב הנאתרק תוברח לע ררונו דדוב .יהיו+ אקירפא ץרא .ירעשב אב דאמ |
 דחפ ינפמ ותרוק לצב ותוא ףסאמ שיא ןיאו חרקב רמפו בערב גומנ , הנעשמו |
 תאו / םנכ לע םיתרפאה תא בשיו  אמורב קזחתמ אללוזו , וילע רשא םרחה |
 . יתדרתמ תא תוצהל ותמחלמ תיב לא בשיו , הנתיאל החונמה -
 ג'ערת א'ג) אב אללוזו .הנושארה םי חרזאה תמחלט 8% 2? |
 תרעסב רעתסיו , תררתמ תונרק תא יעדנלו ןוי ץרא תא דירחהל םיִצב (81 |
 , ברח יידי לע ריִנָה היבשוי תאו , ללשל הנתיו , הדפליו , ןעהטא לע המחלמ <
 תדרתמ תואבצ ירש תא הָּבָה ןכ ירחאו , יפל עד לכזה תורצוא תא לולשיו <
 , הנטקה איזאל איצַארטו ןודקומ ץרא ךרד עסנ םשמו . םעירכיו תומחלמ יתשב =
 ריחמבו , אמור םע םולש תושעל תדרתמ תא 'ףכא הלודגהו השקה וברחבו <

 חא םג , םיאמורה תאמ ערק רשא תוצראה לכ תא תררתמ בישה אוהה םולשה
 לקש ראמ בר ףסכו , אמור יטילש דיב ריגסַה רוחשה םיב רשא םיריראה ווִָצ

 תונעתהל ובש רשא תוצראהו תופנח לכ , הל השע רשא קזנה לע אמור רצואל |
 תחת
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 לת ָאיציול ג תא תולעַה רובעבלו ותואישנ ימי תא ךיראָה רובעבל חצרו
 םעה ואב םיערה ויערמו סוירָאמ יפ לעו , םיצעויה תלעמ םֶרְג לע לעילבה שיא
 0 ץראה האלמ יכ יהיו . םתור תָמ תילכה דע םיתרפאהו / םתואנ תילכת דע
 ומחליו ן ןהה .תונלפה יתש ןיב המהלמ ץרפתו / םיררס אלו תומלצ / הטומ
 .םעה .תנלפמ תא וכיו , םיתרפאה די זַעְתַו , שפנ יִרְמ תמחלמ הירק תובוחרב
 ינב וכ , התמרקל הבָש אל החונמהו , ץראה הטקש "אל .תאז לבב ךא . םרַח
 וריעיו , םיאמורה יחרוא טפשמ לא זע לכב ורתה , אמור תירב ילעב אילאטיא
 םיתרפאה תמשאב רשא םעה הַלָד םג ,ץראב תוכובמו תובר תומוהמ וררועיו
 . םהיריצמ שאר לע לודנ רעס וליטיו ושענתיו ּומָה / םחל הטמ לכ םהל רבשנ
 רע ייל ןואש תא היבשהל ריעצה םּוזּורד םויוויל ץמאתה אושל
 הרש תולחנ תתל םיתרפאה תא שקבל םימיענח וירבד תא תתש אושל ! אוהה
 יריבא םיתרפאה יכ ! אילאטיא תירב ילעבל םיחרזאה טפשמו םעה תַלַרְל םדכו
 תצרנ הנורתאלו , םינמאנה וירברל ועמש אלו ּובָא אלו םחור תא ושקה בלה
 לכו , 1וחַצְר ימ עדונ אלו , שרֶה חצור ריב ותיב םלוא ךותב הזה רקיה שיאה
 הבזכנ יכ  אילאטיאה ינכ תוארכו . ופלָח ליִלָּב והיפ יטפשמו ובבל יכרעמ
 ברתבו ריה תקזתב םהילעמ םיאמורה לע תא לבחל ודחי בל וצעונ , םתלחות
 בש ינב םימעה לכ , םיחרזאה טפשמ תא םהל תתל דוע ובאי אל םא המחלמו
 םינושארה ויה , המהלמה ישנא םיורָאמהו םיטינימַאזה םשארבו םיללעבַאפה
 .. .סויניפרַאק תא ומישיו,תירב םהילע ותרכיו,םהמ םיאמורה תותובע וכילשה רשא
 ידמלמ לוח ישנא תואבצ . איהה השדחה הירב ילעב תוכלממב .הריבה ריעל
 0 --ץ"רת א'ג) הינפ לע םהיתוברח טהל תא ופפועיו אמורב םחלהל ואצי המחלמ
 רהמתו / רפאב שֶלָּפְתֶתַו קש שבלתו הנידעה אמור להלחתתו , (90--88 ב"ערת
 = .םיהרזאה טפשמ הנתנ םנ , קשנ תארקל תאצל םיררחושמה הידבע תא קרת
 =. לבל , התער תעב הב ודגָב אל רשא םירבמּואהלּו , םיקסורטעהל , םיניטַאלהל
 = ילחנ ירהנ ךפָש ירחאו תודָבכ תומחלמ ירהא , אילאטיא תירב ילעב לא ורבחתי
 <. םהיהותפשב ּהגַתְמ ושל הינפמ היביוא תא טעמ טעמ שרגל אמור החלָצ ,םימד
 הער יכ םיאמורה ּואָר תאז לכב ךא . הנושארבכ םב טולשלו הילא םבישהל
 םרוע רשא אילאטיא ינב .בבל תרעס תא טיקשהל ושיחי אל םא םקינפ דננ
 תא םֶדְכְל םהל בוט בוט יכ וגנובתה ןכ לעו , המחלמו ררמ תובשחמ םיבשוח
 טָאנעזה םכחתה יכ ספא , אילאטיא ימע לכל אמור יחרזא יטפשמ ונתיו , הערה
 = ועירכי לבל םתלכי תא ליבגהלו םינשיה ןיבו םישדחה םיחרזאה ןיב לידבהל
 " דצרפהה ונממ יכ , םיאמורהל הנעלו שור הרופ היה הזה רבדהו ,םבורב םתוא

 | , -- םיאבה םימיב אמור שאר לע תושדח תורעס

 אמור הטכש רשא טעמכ .הנושארה תדרתמ תמהלמ 8 +
 תרגתב חרזמה ץראמ הילע הפקשנ השדח הער הנהו , אילאטיא ינב תמחלממ
 רנְמל רָבַמִתַה רשא רובגו זוזע ךלמ , סוטנָאפ ךלמ (סעטַאדירטימ) תררתמ ירי

 - < ה
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 ריְִנו ץעויל ותוא רוחבל ץחלנ טָאנעפהו ., הָרַלְל ןיַא חכו רָבשמ רע ואב רשאי
 אל רשא םיתרפאה ןוצר דגנו אמור תלשממ יִקָה דגני תופוצר םימעפ שמח םַע
 יתאזל הצוחנ העשה התיה אלול .םעה .דודי יריַב ןוטלשה תא ךיראהל ןרתעָנ
 הָאוקַא לצא תימורדה אילְלאגְב םינָאטייטה תא הבה םישקנה וירודנ םע אוהז |
 ,הצרא םיללח ּועַצּוה שיא ףלא האמי (\ףַַא 801118) .(10ל ח"נרת א"ג) איטסקעז |
 םירעבמיצה ושע הכו הכ דע ,םייח ובשנ םשארב םכלמ ךאבאטייטו ףלא םינומשו <
 הכוהבה ץראב ךא ..הנוילעה אילאטיא לובגב ועקביו םהל ורת רשא םכהַר תא
 ושופיו הרשל ןיי ותש , םינמשמ ולכא , םדאה ינב תוגונעתל ּורָכמִתַה איהה |
 םזיגרהל זעונ אל ותימע רבגו סויראמ רבה םוללוטַאק םויטָאטּולו , קברמ ילגעב |
 המחלמ םב .רגהיו .ןוחצגה .יִרוָמְל ואבצ ינב םַע .וילא סויראמ חינה .רשא דע |
 תרכיו ,םינָאטייטה .םהיתא .םוַכ .תא םהילע רבעיו , ָאללעצרעוו רי לע הבר

 םופיע:ןעפלאה תעקב לא .וררש םתיראשו ,יבשבו ברחב שיא ףלא תאמ םהמ \
 וריאשה .תאו לכב יכ ספא ., דוע םיאמורה תא רב תוסנל ופסי אלו םילשבנו <
 םהישנ תא םהידיב וטחש ךיא .םתוארב יכ , םיאמורהל זגר בל םהה םיארפה =
 , םהיביוא יריב ולפי לבל ותומוו םהיברח לע .םה םג ולפנ הנורחאלו ,.םפטז |
 ופיסויו סתמקנ תא םוקנל סהיחא ואובי ןפ הזכ ץרענו זוזע םע  ינפמ ּוזנרו לה
 המוקת התיה אל יכ ףא יב ., רחפ ודחפ אושל אלו . אמור תוצרא תא ץורעל

 לכב ., היאָבְצ יסיסכטו אמור תמחלמ ירשק דגנ הבבושה םינאמראגה תרובגל <
 תא .ןמזה רתע םהיטבש ינב תאמו , םימיה לכ םיאמורהל ףטוש טוש ויַה תאז <

 הלודגה .העושתהו . אמורב .ותמקנ תושעל םינש תואמ ןומה ירחא 1וצַּפַמ ילב |
 ודיב .תומוצעתו 1ע - ןתתו ,  דובכב ונרק תא המירה , סויראמ יִרִי לע האבה
 = םג ץ תאזה הלשממה לע ןש .וקרח םיתרפאה ךא ., םעה תלשממ תא םמורל +

 וידי קר יכ , אוהה ןוחצנה דובכ תואי סּוללּוטַאקל קר םוירָאמל אל יכ וטילחה
 = .איהה הארונה הטְחלמב הישות ּושע <
 תארקל .הלהצ ץראה לכו ירכא ילעב תמחלמ 8 0 |

 (400 ס'רת א'ג) תיששה םעפב והואשניו ייםעה תֶנְלְפַמ הוקמו אמור ןנְמ םוירָאמ =

 ,.ץראב םיטילש ויהיו םיתרפאה לע םעה די המָר ונימי עשי תַרובְנְבו , אישנל
 שארל םהילע והומישיו ָאלְלּוז לא .וטקלתיו םיתרפאה יניעב דאמ רבדה עריו
 ,הנירמה תמכחב םכחמ סכח היה ָאְלַלּוזו . ןושארה םדובכ לא בושל םהל רוזעל
 , םיתרפאה יליכשמ לככ עדמ לכב ולבר .וידיו דובכ בהוא , ליח רובגו אבצ רש =

 רובו רמנכ זע היה םג , םירשב תוגונעתו םיעושעשה תרמחל רכמתה םהומכו
 האלהו אוהה םויהמ , תומוצעתו זע .תוקיז טהלת ושפנו ףטוש לחנכ וחוה , יראכ

 תחת םעה .תגלפמ , המחלמו .בָרקל תוכורע ןהה תורידאה תוגלפה יתש ובצְנ
 המחלמהו בירה עלגתה ינפל ..אללּוז תרוקפ תחת םיתרפאה תגלפמו ,סוָירַאמ לגד
 תא סועכהל הניהמה יקח דגנ םיבה םירבה .סוירָאמ השע ., םיחרזאה ןוב המויאה
 דרדוש השעמ השע םג ,רתסב ודי ךמת אישנה סגני גרג ט אזו , ָאללוז בבל

 תצורג
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 ₪ אלו , םילשומ הטמ זע שבש םהל יהי לבל םדימ הלשממה
 = .הנהו , םצפח זוחמל םאיביו םאיצוי רשאו םשארב בציתו רשא ליח רובג שיא

 .ףרורשיא סי ר אמ אוה אלה , םישקבמ םה רשא שיאה תא ואצמ לק הרהמ
 ,םישרחה םיתרפאה שחי תא ותרובגב הנק רשא תוהפשמ זוב ןב ,דובכה ירחא

 , ותמכח איה הדחה וברח , םהיתוכולהת לכל נעליו םיליצאה תמכח לכל ביו

 רתאנש ללגב ראמ והובהא םעהו ,ותראפת דובכ לכ םה םה םינונשה ויצו
 איהה תעב היה הזה סוירֶאמ שיאהו . האלפנה ותרובנ ללנבו םיתרפאהל ;

 האלנ רשאכ יהיו , סוללעטעמ תדוקפ תחת אטרוגוי תמחלמב יִנָש אבצ רש
 םעה ישארו האמור אוביו הכרעמה תא בזע , יתרפאה סוללעטעמ ןּואג תא אושנ
 - סויראמ בשיו . סוללעטעמ תחת אבצ רשל והומישיו םיצעויה תלעמל והומירה
 יהיו ,ץראה םע תלדמ איבצה רשא שרח אבצ תיולבו םיצעויה רתכב אקירפאל
 = וילנרל אטרונוי קצי רשא דחשה תבהאמ הישקה ובבל תאו , וילגרל רנ ןוחצנה
 . עצבה ירחא התפנ יתלב שיא הלקהו הלדה ותדלומ יפ לע סויראמ היה יכ
 ..המחלמב ושילש אללוז דיו ודי זעתו . סהירחא םינוז אמור ילודג דשא תורתומהו

 = תוארכו . אטרונוי תא םיפוצר םימי השלש ומחלנ רשא םימרה תברו הדבכה
 . , אינאטיריומ ךלמ סוכקָאּב לא ול טלפמ שָח , ותלחותו וחצנ רבא יכ אטרונוי

 שאר לע 'ה בישה זאו , אמור רובנ אללוז לא וריגסיו וב דגב הזה ךלמה ךא
 .תובכרמ ינפל םירוסא וינב ינשו אוה ךליו ! ויבא תיבו ויחא ימד תא אטרוגוי
 תיב ינמשא לא הירעו םורע ףֶלָשָה ןכ ירחאו / אמור ירעשב םוירָאמ רובכ
 | . יבערב םש תומל םירוסאה

 - תא סויראמ דוע הַלָּכ םרטב . םינָאטייטהו םירעבמיצה תמחלמ 8 .
 - תושעל שיִרְקַה רשא ויאורק לא ורי תא 'ה ףינה , אטרוגוי םע אקירפאב ותמחלמ
 "'ףלא .תואמ שלש םימ ץרפכ וצרפ הרהמ לקו , אמורב ץראה לכ תמקנ תא
 - לובגל םינעשנה אמור יזוחמ תא וזיגריו םינָאטייטה םע ורבחתיו םירעבמיצ
 ..ץרא ןופצב םיבשויה םינָאמרעגה יאצאצ ויה םהה םיארפה םימעה , אילאטיא
 :הגאש , םיקנע ינבכ המוק יִמָר , םיצירע םירובגו שפנ יִוע םיִמַע ,/ אינאמרג
 .., לורב ןוירשב , ףרט ותיַח תורועב םישבָלמ שאר דעו לגר ףכמ ,איבלכ םהל
 .ּיִחְמּו תוכורא תותינח םהידיבו , הלודג ברח תדמְצמ םכְרִי לע , הרחוסו הנַצב
 .םהישנ םע םתרלומ תאו םצרא תא ובְזָע םהה םיארונהו םיארפה םימעה , לָבְק
 . תישאר יהתו , םהל אל תונכשמ תשרל ץרא יבחרמל תכלל םנינק לכו םפטו
 - םוקחשיו,לטק הרשב הכרעמב םיאמורה תא ּוּכְה םש יכ , ןעהטנרֶאקב םתרובנ

 - הללש וללשיו אי לל אג ץרא ורבעו ופטש ןכ ירחאו , חור ינפ לע רפעב
 .םיאמור יפלא תובבר הָבָטֶל ּועיִרְכַה םינש עברא ךשמבו , קיר ילככ הונוציו
 ..אילאטיא לחלהתתו. . המחלמ ישנאו ליחה ירובג אמור יצעוי תשמח לר תחת
 ל ברחמ הלח רשאכ הלאה םיארפה ידיגנ ךירָאיָאבו ךַאבָאטייט דחפמ

 מע ינבל עישוהל ותרובנגו וזעב סוירַאמ בציתה זא יהנאתראק תרובג תישאר
 רשא



 ויתובשחמכ אל רשא םישנאה לכ תאו,םיאמורה ינפל אוהה רשיה שיאה םָש רשא
 םולגֶהו םומירחַה ./ םהייח רובב .ותמצ .החבטל ןאצכ וקיתעה  םהיתובשחמ =
 = ,ץראב הללקו הלֶאל םיפורגל ורכזו הצמשל ונתנ סוכקארג םש תאו הרוג ץראל
 היה ורכזו ,:ומשל דובב ונתיו םררועמו םזועמ תומ לע ולבאתה.םעה ןומה א
 םע לע םדי תא םיתרפאה וריבכה האלהו אוהה םויהמו  סהיניעב שודקו םורמ =
 ..לזרב טבשב םהב ודרָינ ץראה

 . אללוזו סויראמ ימיב םיחרזאה ביר 2.

 . (419--106 .ד'נרת--ת'מרת א') אטרוגוי תמחלמ 8 108.
 , רחש וחקל ; עצבה ירחא וטנ / ןולקב םתלשממ דובכ תא ּורימה םיתרפאה =
 ורכמתיו םינויבא וצצר ; םילד וקשע , םילענ רובעב רשיו , קדצ ףסכב ורבמ \|
 תירב לעב אידימונ ךלמ תמ איהה תעב . םראו םיהלא יניעב ערה תושעל |
 ויחא ןב א מ רו גוי ל םג וכרי יאצוי וינבל ותומ ינפל ותכלממ תא קלחיו אמור | ,
 טפשמ .תא עדי שחנכ םורעו תומזמ לַעב היה אטרונויוש . ןבל ול חקל רשא |
 בהז םֶש ןכ לע , יץופחי רשא לכל דחשב םתוטהל שיא לכל לקנ יכ םיאמורה .
 אמור ירש לא ויכאלמ דיב בר ףסכ חלשיו , םגרהיו ודוד ינב לע םקיו ףלסכ |
 וקזח טָאנעסהו / וננובתה אלו ןוא ואר םהו , םינומלש םיפדורו דחש םיבהואה

 טפשמ חור רבע זא+ , וילע ןתיאב בשיו הכולמה אסכ תא שרי יכ דע ,ודית
 םבבל תא .ריעה יב דע אמור םע ינפל וטפשמ תא ברקיו אישנה סוימעמ ל

 אזיפ תא תפיו וחטבמ בהז תינש םש אטרוגויו / המחלמ הזה חצרמה לע שרקל | |
 האמור ךליו רהֶמ אוהו , וילעמ ודי תא לקהל דחשב םיאמורה אבצ רש איטסעב
 םוימעמ ןגוכ רשא תרקבה ,תא עירפהל אלמ ףסכב אישנה סויבעב בבל תא ןקיו /
 תתל פסויו , וצראב אטח רשא ותאטה תא אמורב רפכל ויניעב ןטקתו , וילע |
 הפיסאמ תא וראש תא תימהל םיחצרמ רכש יכ , אמור ירעשב םג ונוע לע וש
 תוארמ םיטפושה יניע תא רחשב רועיו , איהה ריעב רתתסמה הסיניסעמ רבצ |
 ויפ אלמיו ותבל בשיו הלא לכ ותושע ירחאו , םהיניעל ךפש רשא םדה תא |
 םוניבלא לע ותשר שורפיו ּולָחְיי םימע הטפשמל רשא איהה ריעה לע געלו קוחש | |
 וילגרב רשא םעה לכ תאו ותוא והטיו , וילע המחלמה תא שדח רשא אמור דיקפי |
 יכ ו ףטוש לחנב הפרח םהילע ךפש המש , ונממ טלפמ ןיא רשא רצ םוקמב | |
 זא . הָרפכ ולכוי אל הפרח םיאמורהל:אוה רשא לעה תחת רובעל םעינכה \
 וחלשיו , תמאב הזה ךלמה תא םהפרח ביר תא בירל טָאנעסה ירש וששואתה | ,
 אוביו ,.אקירפאל ליח ירובג םידורג שארב רשיה רשה םוללע טעמ תא |
 והעינכיו תולודגו תובר תוכמ והכיו אטרוגוי לע הנמאנה ודי תא טיו סוללעטעמ <
 והקיציו ,( המחלמה הא שדחיו ואיק לא בש הרהמ רע םלוא , םולש שקבל |
 םעה בבל תאז לכב ךא . המחלמה לובגמ האלהל והחירביו תינש סוללעטעמ |
 תא תחקל ודחי בל וצעויו , דיה תקזחב םב םיִרְרֶה םיתרפאה לע רעסו ךלוה \

 הלשממה |
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 רבד לכ 6 עמש אלו הבא אל אוהו ,והומכ םַע אישנ רישעה סויפַאטקַא
 "לכ ול ןתואי רשא דע ץראב טפשמו קח רַבְר לכ םוקי אל אמור יטפשמ יפלו
 < הנטשל ול בצנ אוהה אישנה יכ סוכקארג סוירעביט תוארכו .. דחא הפ םיאישנה
 אוה הנודמה יקָת פל אל יכ ףא ותואישנמ ותוא ריבעהל םעה בל לע רבֶד;ךרדב
 לופטל ויביואל הפ ןוחתפ ןתנ הזה השעמה . -- תואישנה דובכ תא הּכ ללַחל
 תישפחה היסנכה יתד לכ תא ריפהל תובשהמ אוה בשוח יכ המשא ןוע וילע
 חור לכל דּונְ רשא םעהו , םואמורה לכ :לע וזעב ךולמל .ךלט זע וילא בסהלו
 = םתבהא חור התפר טעמ טעמו,םהה םינישלמה ירבדל ןוא וטה,םימב הנק דּונכ
 = | לע םג ּותְנָשְמ הא -שדחל רתהיו ותואישנ תנש תולככו ; הזה ןמאנה םבהוא לא
 ותוא וגרהיו (ןעטַאמיטפָא) הנידמה יִליִא םיריבא תַדע וילע ּוּבְסָג ,האבה הנשה
 ,רעביט לחנב ותלבנ תא וכילשיו , לַאטיפַאקה ןומראב ומולש ישנא תואמ שלשו
 .וילע ולפט הזה קירצה שיאה יביוא יכ: תוארל םעה יניע וחקפנ הרהמ רע ךא
 , אמורב רובכ תַבָצַמ ול וביצינ  ,.םהייח ועמו  םֶנְגָמ תומ לע ולבאתיו , רקש
 ן . ץראה םע: יפב םימיה לב הכרבל היה ורכז

 ; תא הרוחפה - םובקַארג םוירעביט לע הרבע רשא סוכה 8 7
 = < תאצל רבמתה (198 ז"לרת א'ג) םינש רשע ץקמו ,  ריעצה ויחא םוכקַארק םויַאק
 == החלצ רשא ירחאו .. םעה יינע .תבוטל עקרקה תדמ קח תא שדחלו ויתובקעב
 < אוהה קחה תא איצוה , תופוצר םינש יתש ותואישנ ימי תא ךישמהל וריב
 רוע שעיו םעה :תלָדל ןוזמו םחלו רב קלָחיו אמור ימסא תא התפ םג , והנעמל
 = = ,הרורבה ותפש , םיהיבאהו םיתרפאה דובכ יניע תּורְמַל ץראה םעְל תובר תובוט
 == ןומה תובלל תולסמ ול ולס ,םדאה ינב לכל הזעה ותבהאו , םינמאנה וירברו
 = ועמָשב ךא . םינקז םשומבו םע להקב וחוממורוו , םשפנ לכב וב וקבדיו ,םעה
 = אמור יחרזא טפשמ התל טָאנעסה תאמ .לואשל ובהוא סוקאלפ סיוולופ תצעל
 - | וכ םעריב: ;םיתרפאהו טָאנעסה ףא וב הרח , םתירב ילעב אילאטיא ירע לכל |

 = םינומה םינומה ורהני רשא םעה עפשב רבאיו והתב םחכ הלעי הזה ץפחה יפ לע
 "" ושע רשאכו , םהירי חכו םהיתועד בורב םתעה תא לטבל 'אילאטיא יוצקמ
 = לבל ןטשל םיאישנה החא תא וילע ומיקוו , ול םג ושע ןכ ,ויהאל םיתרפאה
 = וחיו ,רקש רבד לכל לקנב םינימאמה םעה בבל תא ונממ ובסה םג ,וממז קיפי
 - תגלפט ןיב הארונ המחלט .הללוחתה ; דוס קיתמהל םע ישאר ףסאתהב םויה
 | ,םויוולופו םוכקַארג םויַאק יבהוא ןיבו , השארב םוימיִּפא ץעויה רשא םיתרפאה
 ,  ,וילגרב רשא שיא םיפלא תשלש תאו סויוולופ תא ברחב וכיו םיתרפאה הי עת

 .- ן תומה רמ וילא רס יכ סוכקַארג תוארכ . רעביט לחנ לא םתלבנ תא וכילשיו
 = רחא רי:תא אלמיו  רעביט רהנל רבעמ רשא םעה יניעב שודקה רעי לא טלמנ
 ,וביוא ץעויה סוימיפא ינפל אָבּוה ושארו , והתומיו וב ענפיו םינמאנה וידבעמ
 = תרפע תקצלו ונממ חומה תא רקנל ואצומ םירעָה יכ ףא , ולקשמ בהז לוקשיו
 = םיטפשמהו םיקחה לכ תא ּורָפָיַו המ םיתרפאהו . ולקשמ תא 'דָּבְִַה ןעמל וללחב

 | רשא |



 םג םיאמורה תא ּורָש ּהָתָמַּוח םּורָמַמּו םהל זַע ריע איטנ אמּונ יכ .םהב
 אינ ןיב , המחלמה אבצ רקפמה אמור ץעוי תא וריגסה הנורחאלו , םהל ולכי
 סהל בישהלו םולש תירב םֶמַע תורכל והוצחליו , םירָצמה ןיב והוגישיו , םורה
 םולשה תירב תא לַאְל מש טאנעסה ירש ךא . הנושארבכ םשפחו םתורח תא =
 ודקעיו ,וטישפה וילעמ ודובכ , ותלודגמ רובגה ץעויה תא ודירוה םג , אוהה =
 לכבו , םיררפסה םע םחלהל ופיפויו ., םיביזאה יריב והוריגסיו 13 לע וידי תא =

 דזע ובושה ףא , םֶהיִמַחְל ינפל ףרע :ונפ אל , םחצנ םיררפסה ודבא אל תאז
 הנורחאל הלפנ הרידאה אי טנ אמ \ נ םג לבא . םהמ ורבגיו םברה רוצ תא

 בציתה / הגאתראק תא רכל רשא ריעצה איפיצס יכ , ץראה לכ שיטפ אמור ידיב =
 איטנַאמוגו , בֶרְק םויב םילשחנה לע וחור תא ךופשיו םיאמורה ידודנ שארב
 וכ דע , רוצמב ריעה תא הזר איפיצס יכ ,התהובג תיראש תא קירל הרגח
 ייחמ תֶוָמַּב ורחב ריעה יהרזא םלוא: ודי תחת עָנְּבתַו בער תופעלזב הגנומתה
 האלהו זאמ רשא) איפיצסו: , םירוכנ :תּומ ותומיו םהיברח לע ולפיו , םידבע
 ידירשו ,  חלמ הערזיו איטנאמונ תא סֶרֶה (יניטנ אםּונ םשב םג ארקנ
 ץראל הזעה םתבהא לעו םינָפל היבשוי :תרובג לע םה םינָמאנ םיִדע. היתוברח

 םירובנ תומ תומל : םהיכרד זוחאל םהידכנל םג םה החכוה רפומו , םתדלומ |

 . םתרוה ריע תואושמ תחת רֶבְקַהְלּו םהומב |
 לכ תא םהילא ובסה רשא םישדחה םיתרפאהו םיליצאה תרבח 8 6.

 תומדאהו תודשה לכ תא םג םהילא ובסה , תרק ימורמ יפג לע ואשנתיו אמור ןֶסה
 ידימ וחקל .תואשמו ךשנב םג , םתימרתב  ,םפסכב יכ / םינושארה םימיבב
 דיה תקזחב םנ וקשע תובר םימעפו , םהירצחו םהירפכ ,.םהיתודש תא םירכאה
 תרובג הדסונ וילע רשא םישפחה םירכאה בצמ . םתזחאמ םושרגיו םהיתולחנ תא
 םהידבעו ,ץראה לכ התיה םירישעה םיתרפאהלו ,היה אלכ היה , םדק ימימ אמור
 םידדונ ויה : , סתלחנמ ּושָרג רשא םיינעה םירכאהו , המראה תא ודבע םיברה
 םהינבו םהיתושנו , םשפנ תא תויחהל ומל לבא שקבל לּפ רֶמהְב אמור תופנ לכב
 תקעצ יהתו , םחל תפו תשחנ תרוגאל ווהתשיו םיבידנ יחתָּפ לע ודקָש םפטו |

 ַסוירע ביט ררועתה זא , -- םימשה לא םתעוש לעתו,דאמ הבר םהה םידבאה
 םירכאה תא עשיל אציו (ןובירטסקלַאפ) םעה איִשְנ (1331"כרת א'ג) פו5ק ַאר ג =
 ָאיפיצס תב אילענרַאק הלודגה השאה ןב סוכְקָארג סוירעביט אוה .. םיללמואה =

 ועשי לכ רשא תוקדצ ךלוהו חור רקי , םילעפ בר , יחשיא , ןקזה סונָאקירפַא
 ותבשבו , ץרא יתמב לע םביכרהלו םיצירעה לכ ףכמ ומע תא תודפל וצפח לכו |

 ,םעה יינעל הנידמה תודש לכ תא קָלַהְל ותור תנומאב רַתַה תואישנה  אסכ לע
 ,הדש ירמָצ תואמ שמח םא יכ יתרפא שיא לכ ול חקי לבל ןשיה קחַהתא שדָחלו
 רבדה תורא לע . םיבוט ויהיו םחל ועבשי רובעבל םעה יינעל קְלֶּת ץראה רתיו
 סָהיִנָשִמ ךילשהלו הלזגה תא בישהל ונאָמ יכ , לודנ רעס םיתרפאה ּוריעה הזה
 תא ןטשל ול ומיקיו , סוכקַארג סוירעביט תובשחמ תא ריפהל וצמאתיו ,ףרמ

 סויפאטקא
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 6 , הלערת יי הֶאַלְמ בהז סוכ , 'ה דיב אָמּור בהז סוכ 8 5

 לע הָתולע ירחא ךא . םוקל ופכי עלו דשא ושענתיו וללוהתיו םיוגה לכ ותש
 5 הכרר תא התיחשה , דוההו תראפתהו הרובגה ?ק םורמ דע העינהו זע יררה

 לנל דָמָצַתַ תולקלקע תוחרא בכוש הכלה , הלילע הביעתה התיחשה ,ץראה

 םתנומא חור וחפנ , םרהטמ ותיבשה הירובג :'אנש רשא 'ִה תובעות

 - תוחרא ובזע היחרזא : ףרטל םירהשמ םינאוש תויראל וכפָהְיו םתלואנ ישנא

 - וחינזה הינגמ : ףסכ םהיתב תואלמלו עצב .עוצבל בוט אל ךרד לע ובציתיו רש

 .הירישע : םירָשב - תוגונעתו םשפנ תבהאל ורכמתיו םתרלומ ץראל םתבהא

 - .וחקל םתקזתב , ץראה םע ידיב ךומתמ םהיפכ ּורעָנ , ץראה יקוצמ הילוצאו

 - הנח לכ תאו הרובכ רשע תא ,הֶרָשַמַה תוכילה לכ תא םהילא ובסיו םינרק םהל

 : - תרבח , יםיתרפאה .תרבחי םשב הבוקנה השדח הרבח םהל וננוכיו , הרקיו

 - םרובכ תא לידגהל . ץראה לכב וילגר תאו וידי תא שיא םורי אל הדעלב רשא

 . תּובָרְק וררועיו , םיחצנמו םירובנ דובכ םג םהל ושקְּב , םהיתובאמ ולחְנ רשא

 = .תואלמל -תואבצה ירשו םיליחה יריגנ ויהיו , ברח םימוצע םיוג לא ואשיו

 - תוצראה בָלָת תא ּוקְנְו ,םיחרזאה לע םידבכ םיסמ וסימעַה , בהז םהיתורצוא

 + םולצנו קיר ילככ םלצב םיסוחה םימעה תא ורימעה . , םתעמשמל תורסה

 .תּופָנ וכפהָנ םיריבכ אל םימיב יכ דע םהימד תא וצו ּותָש םבבל תוירזכאבו

 - וחיו הלונ ילכ ושבל ןהיבשויו , הרומעו םורס תכפהמב תונידע תונידמו' תופי

 -  םיאמורה טפשמ יפ לע יכ ףאו . שפנ בישהל םחל שקבל תוירכנ תוצראב םודרונ

 - ינפל טפשמל םהיצצורו םהיקשוע םהירש תא שיגהל םיצוצרהו םיקושעה ולבי

 - ינבמ .םה םג ויה אמור יטפוש ךא , םתלשממ ימי תולְכ ירחא אמור יטפוש
 ,םיקירצ ואצי םֶמָּפָשַהְבּו , םהה םירשה תּונָעַמ םהיניע דימת ומילעיו םיתרפאה

 - שנע םהילע ורזג םימעפלו , קדצ יטפושכ תוארתהל ןטק שָנִע .םהילע ּומָש וא

 - תודחא תופנו , ןושארה םרובכ לא הריעה םובישה םיטעמ םימי ירחאו 'תולג

 יוסניו םיִלָיח ובניו רפעט ורענתה , אמורב טפשמ ןיאו תמא ןיא יכ ואר רשא

 - תארקל ברחב ואציו , המחלמ ילכב אוהה לנו לע תא למל םחכ תא

 .ויה , םהה םיוג יצירעב םחלהל םתרובנ וררוע רשא םינושארה . םיאמורה

 'ם והטַאי ררי 5 לגד תחת םיזיגוטרָאּפה םשארבו , יאָאנעריפ יאה יצח יבשוו

 ,איטנַאמּו נ ריע זא התיה םזע תירק רשא םירובגה םידרפסהו , ליחה רובנ

 , וילע ורשק רשא םיִחַצְרַמ ברחב לפנ םימתה רובגה סוהטָאירריפ ךא . הריבה

 , < םיררפסה קרו , הדבא םיזינוטרָאּפה תוקתו רּוזע טג לפנ רווע לֶשְּבִהְבּו , רשק

 | למחלנ הפונת תומחלמבו , םיאמורה ינפל םנגמ יבג יבעב םינש שמח ובציתה



 = ץי=

 םיקיתע םירפסב אצמ רשא תא רפסי שא ישגרבו , ובל רוגס ערקי , םונבת
 הנהו . . . םהילע רזגנ רשאו םב השענ רשא תא , םיניבח ימיב םידוהיה תורא |

 + . . תודיחב םֶפַנִיְו םהילא קַחָשְו יכ ונימאיו , םהיניעב| קחצמכ היהי הלחהמ
 הגהֶת תמא ירמא ךא :יכ תועְבש יִעָבש םהל ָעַבָשהְלּו תּולָאַהְל לַחְיא רשאכ ךא
 םתבהאבו [ םיִעְוְע חור ּותְתָעְב וולעמ םיהלא חור רס יכ ןימאהל ולח , ונושל
 ךא ., ותניב חור וילא בישהלו ותגושט ול חיכוהל וצמאתי וילע םתלמהבו ותוא | .
 ףצקתי , ותרבד תקדצב קיזחהל אוה ףיסוי ןכ , ותבושמ תואפרל םה ופיסוי רשאב <
 הנורחאל יכ דע .. . . תמאה ביר תא הקזחב םתא ביריו םהומכ םישָחְב םיגב לע |
 תאז עדֶוָחְבּו . : , 1עַבְמ הער חור יכ םנימאהב ול ּוחּוניו שאר דונְמב והובזעו |
 תשאו ----םיאפורב ושרדיו :ןועָנָשַב הָּכְה יכ םניע .דמחמ : לע .ולבאתי ויתובאל
 םשפנ למחמ לע םירורמת יכב וכבי , ויערוימו ויבורק לכו .ויתונבו וינבו וורוענ
 שפנב =. =- 5 רבדנ המו רמאנ המ ! הה -- ונחנאו . . . .עַגּסָשִמּו אָּבַנְתִמַה

 שפנבו , םהה תומלצו ךשחימי תא הריכזנ תּועָמְרַּב תּולָּכ םיניעו הגותמ תַפְל
 רשא הלאה םירשֶאמה םימוה :לע מיבנ .החמשו .הרוא תוקיפמ םיניעו הָלמַ
 אוה ורָבְרְּב רשא ודחי ומש הָמְמוְְנּו 'ה תא הָלְרגְנ הזה רודב ונלָּב םייח ונחנא
 / םיתע הנשמ הנובתבו .( המכחה ירעש ַחֶתַפ המכחב + הילע םיררלו ץראל דיִאַמ

 תוצופנ תטילפ תא הָצְר ונוצרבו ::םוי.איבמו הלול ריבעמ ,.רוא ינפמ ךשח ללונ |
 התוא הָקְקְע רשא תעב בקעי תבל ללַמ ימ ,חאה .... . הָנְרַק םיִאְרְּכ םֶרָיו הדוהו
 םימי יב 1א הל ללָמ ימ ,ליִלְכ הלע ָּתולַעַהְל הצְרֶה הָּבְומ לע ָהְמיִשְתַו אפוריוא
 הָלַּבַכ הדעת :איהו , שאה הָּבְכִתו חבזמה .סֶרֶהִי , היתורסומ ּוחּתַּפָתִיִו ואובי
 וכלי םינזורו ץרא יכלמו ץראה תונב לככ רורדה לכיחב רַאָּפ ןֶהָכְּת היֶלָב
 ללמ ימ -- ! םלוע תוכילהב :ךרדה תא הל ריאהל הלכשהה רוא .דומעב הינפל |
 אָשְנְחְ , הַרובְכַּב סלועה לכ לע :םּורָת המיטתה התרותו ואובי םיטי יכ וא הל
 םיכלמ ו ונצרא לבת יבשוו לכ ןיב השדק תרדהב עיפותו ,ּהָרְקיִּב ץראה לכב |
 היָתַורְמִא .קיתעהל םהיתורצואמ .בהו ולוזי ., ָהּודְנעי םשארל תורָמע םירידא

 ץיפתל וחלשי יוגב :םיריצו . / שמשה .תחת  םימעה :תונושל לכל תופורצה
 רַמָאְ :תֶעָכ .(.חֶאָה .>-- ! םיקוחר יאו ץרא .ווצקב .ּהָּתְמַאְו רזא .יביבש
 -- ויזגח 2 ןוזחנ ןַמָא יהלֶא .םֶאְנ ןָמָאָי וב רשא םוי שו יכ לארשילו בקעול |
 תא תעדל ץראה .אלמת יב , םילשוריו הדוהי " ּזָח רשא -- ןָמֶא - הנומא יח
 -- ! םוזלע ּוסָכִי םיַמָּכ 'ה דובב

 ,ןאמלוש ןמלק
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 .*-- םעְשַּפ ריב גמל וינפ לעמ םבילשיו 'ה םסאמ יכ רע , ערה ּובְרַה
 2 םימעה לכמ 'ה רַחָּב הזה םִעָּב יכ ו ונושלב אָטַח יכ ןנוָּבתִי העיגרא
 תכא תרות ול ןתיו ושדק תרדה רוהב עיפוה וילע קרו הלָס סעָל ול והשר
 םהינבמ קר , םימשה לכ תחת םירואנה םימעה לכ-ומלי ג וכלה .הרואל רשא
 אל םהומכ רשא םיקקותמו שדוק ישנאל םֶהיִרּוחְּבַמּו , קרצו תמא יאיבנל םיקה
 ףיסוי תאז לכב יכ ספא : . . . םימיח ץק דע ופיסוי:אל םהירחאו.םלועה ןמ ויה
 = = תרות תא וכילשה יכ המשא ןוע םהילע לפי םירוהיה לע תולוע שפחל שיאה
 = = תֶבּתַנ יכ דע , םיעותעת השעמו רפנ ילבהב הדובכורימה :/ םונ ירחא םהיהלא
 = תוארונה תואלתה לכ יכ ול :עַרְוי עגרכ הנהו . -- תוחשהל דע 'ה תמח םהילע
 "= = שאב ואב הנעמל קר םתרות ללגב קר ויח ,:יוגל,םתויה םוימ םהילע ואב רשא
 = ,'גרה / בָרָח ילא םיּופצ ווה הנעמל קרו , תומל םשפג ופרח הנעמל קר , םימב+
 ובבל ןוהמת .ץחלב ללוש .ךלי / חצנ ןוממש שיאה םשי זא . .= . ןרּבַאו חצר
  הֶבָסו הנאות רוע שפחי הלא לכב ךא ,. ,:ויניע הארממ .ענשמ :יהי יב רע
 "= םיברעתמו םירשוקו םיִדְרְמ , םהיירמ םע יכ טילחָיו ., םידוהיה תורצל .הנורחא
 == .יכלמב ר*-ומירה , ררטה שא תבהלש ּותיִצַה םהירוגמ תוצרא לכבו ,םינוש םע
 "= םיִדְרומ טפשמ וטפשנ ןכ לעו , םאסכ ץראל .רגמל םצפהו .םעשי לכו ./ ץראה
 = = ףפועתת ףועכ תאזה הנורתאה הבסה םג ךא , -- םהישארב םהימרו םירשוקו
 | יכלמל תנמאנ והור רשא לב תב דחא יוג לארשי יִכ 1חַכְוהְּב עגרכ
 = .וללוחתה רשא :(ןענָאיצּולָאווער) םיונשה :לכבו :,םלצב םיסוח םה רשא ץרא
 םכלמ תוצמו םהיהלא תוצמ:יכ , םיעשופל רי ונתנ אלו ., וברעתה אל , ץראב
 . רשא םוימו . יִּבְלַמְו םיה לא אָאְרִי ל םבבל לע םתוחּב , םדא לַכִמ סכחה
 - םירבדה ירתא ,--םב ךלמ תעו רתו םמע םיחלא 'ה , םתמדא לעמ ולגה
 - לכב רותחוו , והור תַמָהּב ץּוצְרְו קּושע , סעפנו ללוש שיאה ךלי הלאה תמאהו
 םא יכ .ךרדו ביִתָנ לכ אצמי אלו ,ויתוכובמו ויתוקוצממ תואצות ,אוַצמל וע
 "= םידוהיה תודלותבו , ל ל כ ב םדאה ינב תודלותב .שחכי ןכַבו -- לַַּּב שָחָבַל
 "< םתיתוקוצמו םירוהיה תודוא .רפסב בותכ אצמנה לכ יכ טילתיו ,טרפב
 = ָע ןוימד ילעב םירידא םיצילמ קר , וארבנ אלו ויה אל , םיניבה ימיב תומויאה
 .לכ ןכ ושעי רשאכ , םבלב םיארוקה תא :שופְּמ-ןעמל ,ל שס ל םתוא יּוגיִצַה
 \ םתה םיצילמה תּואְלפמ לע אלפו אלפה אלפתיו , (ןעירענַארט) הגות יִנּויַוַת יזוח
 < תמאה םנמא , -- םהומכ םיאלפנו םיליהבמ תונויזח םבלמ אודבל ואילפה רשא
 ,  ותצירמת איהו , םירידאב םירידאהו לבת יקוצמ לכ ותָשי היתחתו למ הֶקוַח איה
 '  הנמאנה הדלותה רפסב ארק רשא :תמא .ירמא טשק ;לָכב ןֶמא הנומא ןימאהל
 | םיִכלהְּפ םהל תת יתלבל הָנְָמ יִּבַג יִבַעְּב םחינפל :בָצִיִתִת םרא תניב יִכ ףא

 ' | בוימו , ושעגתי:ובבל ישרומ , הגופה ילב וחור םעָּפְתִּת זא , -- ובבל ורדהב
 ףצקתהו , תוינומרק ןנובההלו תונושאר רוקחל  ותקושת לע םַחָנְי וסעבו .והיש
 ,. םימכח רוסב ותבשב , ותיבל ובושבו . -- דתי ובל קֶשָחְו וקשח םוי תא לקו
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 תולוקו םלוע תומי לע תוקחתהל הואת הָוָאְתָי םיזרה םֶכָח דחא שוא ךא .םהה =
 הכראל ץראב ךלהתהל ּוהָציִרַמַּת הָצְרַמְנַה ותקושתו , ץרא ימדקמ שארמ תורודה =
 . םירצאנ םהב םהה םלוע יור רשא םירתסנ םירפס םינומטמכ ַשָפַחְל הבחרלו |

 תֶיָּב ויניעל הָלְנְיש עתפל םאתפ יכ דע ,ּהָצִק רע ץראה הָצְקִמ עּונָי הנש לע םימי=
 םימעה לכל םימיה ירבד ירפס ןומה הפ לא הפמ אָלָמ םירי בחרו לודג |

 קָפּור בלב , םהה םירפסה לע שעי ןכ , לֶכַא יִלָע שּוטְי רשנכ . . . תונושלהו
 תָלְמ לכ עלעָי , רָמא לכ ףאשי הבער שפנבו , םירפסה דחא זחאי תחצנ החמשו
 . . . שָחְנ וָשְנ ומכ ומוקממ רָתִו ץלּפִתי , זָנְרָי עגרכ ךא . . . הגָה לכ אמנו
 וכלהתה םינפל יכ ןֶכִתִיַהִי , ובל תמהנמ גאשי , +! לואש ירעש ּורָעַשְו םימש ומש*
 יכ ןכתיה -- ! ומָל תּיַה יצירפ תמחו םדא תומד רשא םיארונ םיִרּוצָי ץֶרָאָב
 בָטְקְו םירמנ .תוירזכא ושבל ץראה םע לכו הינהכו הישאר ,דר פס יבשוי
 , ופרט םיפלא יפלאל ,הה -- !חצּפ היתומצעו לארשי הרוזפ הש ופרטיו יִריִרַמ
 , יוה -- ! שמשה יניעלו 'ה ינפ חכנ גגוח ןומה לוקב ּוחְצַרִנ וחבט , וגרה , ופרש
 ,+-- ! ! םהומכ חַצְר תּואְרַמ תּואְרַמ יתלהבנ , הלאכ עשר תולילע עומשמ יִתיוענ
 וללוע רשא תא תוארל ףוסויו , ורול הָנָא רשא אוהה רפסב אורקל ףיסוי רשאכו
 , ווי וינפ , ץֶלָּפְתָהְלּו זנִרְתַהְל ףיסוי ןכ ., םיניבה ימיב םילשורי ילוגל רחפס יגב
 רפסה תא ּלָשָיְו לגרב עקר , ּוְלַמְתִי ויניעמ םעז יביבש ,ּוגְרשָי ויתוקר ידינ
 קר ילואי : ַהיִשָי ובבל סע טפשמל בושחי , ושפנ תרעס טעמ ְּשְּ , + .ודימ
 רתיב םימעה .רתי ןכ אל , הלאכ לֶא יזיגרמ וכלהתה , ררפסכ םיאפר ץראב
 תושפנ םר ואצמנ אל םהיפנכב , םיהלאה םלצ תא ותיחשה אל םה , תוצראה
 ירירש םע. , חרנו דָּבא םע לע ּורָמכנ םהימחרו םֶהיִעָס ןומָהְו , םייקנ םינויבא
 , תוצראה רתיב םירוהיה תודלות שורדיו רוקחי ןכבו . *-- לארשי ינכ םַע , ברח
 אילאטיא , זנכשא , תפרצ ץראב םג יכ ותוארב וברקב .ובל םמותשי המו
 , סינינתכ םּועְלְּב , םּולְכָא םהיאצומ לכ ., המרח רע םידוהיה ּופְדְר אינאטירבו
 תּורָזְַמְּב םירזנל םורזגנ, םימשה יניעל םּועיקוה , םייח םופרש , םילגרב םוסמר
 ,. . שיא רָשְּב לכ חור ףַלָעָתִי םֶרְכְזַל ךא רשא םיארונ םיטפש םהכ ושעיו , לזרבה
 תיה המ יוא -- ! תֶפְלעהַמ םג תַפטעַתִמ ישפנ / הה , אורקל שיאה ףיסוי , הה*
 עיקשי , ופצק ףצֶש לע גיל םאתפ ךא , *-- ! םהה םיניבה ימיב אפורייא ימעל
 ,שפרנ ןיעמו תֶמָשִמ רוקממ הזה םעה אָצָי ילואי : והנעי ותניבמ חורו , ומעז שא
 ושעיו , םילילאה ילבהל ודמי , לַא ּועְרָי אל רשא עַשְר לכ תּובָאויה ויתובא
 יליא ריב םנתיו , םינב לע תּובָא ןוע 'ה דֶקָּפ ןכ לעו ; אָנָש רשא 'ה תובעות לכ
 , יִרָשייִרּוצְמ בצֶה הזה םעה יכ ןֶמא הנומא ול עַרָוָי הרהמ דע םלוא , -- םיוג
 פה טהו , לכ ןוילע ינבו םה םיהלא ינב ויתובא , ןוכלהי םישרק שדק רוקממו
 םיללהתמה םימעה לכל ויתולילע ועידוהו 'ה םֶשב וארק רשא םינושארה ויה
 שיאה ץמאתי תאז לכבו , . , ; םימלוע ירוצי לכל םימלוע קרצ ואיביו , םילילאב
 ןכ םָּבְרְכו , םהיתובא יכרדמ ורס םינבה יי רָמִא : רני וחור ישגר טיקשהל

 וברה



: - 

 :ארוקה לאשי לאש םאו .םֶהְכְז שונאמ תיבשהלו יוגמ לארשי תא ריחכהל רח
 .םכילשהלו םֶחיִכְשַהְל ונל בוט בוט אלה  הלאכ םיבצע ירברב ונל עַצָּב"המ*

 - = חאצויה תלעותהל םילפכ יכ : ול ירמא ישא ינא ףא , יהָיָשִנַה םי תולוצמב
 .רשאו , םומויטָאְנַאּפה הָבּושְמ ונל הֶתַשע רשא תא ונרכזב (א : הלאכ םירברמ
 חור ריבעה רשא ּותָמָא לעו ודסח לע "וניחלאל הָרּונ ,םיניבה ימיב ונילע הר
 < יפ הארנ ןיעב ןיעו , םינוריזה םימה ּוכשיו אוהה 'לובמה יִמ יבָשָתַמ לע המכחה
 - םמזיטָאְנָאּפִה רשא תחת , םירשאמ היכמותו הב םיקיזתמל המכחה איה םייח ץע
 < /ובנ (ב + -- םרח לבתה תָּהְלּו רשב לכ ּתֶתַשְל לָא יִמּועָז יריב איה םעו הטָמ
 = םינורתאה :תורודב אפורייא יבלמל םיקחשב יזע ןתנ רשא וְָעִמ יהלא םש תא
 - לבל םיערה םיִאְנקַה יתפשב סֶנִתִמּו ,הלכשהה רוא ידרומ ףאב םֶחַה תתל הלאה
 - ,רשא-תחת , םהיתובשהמ םתובשחמכ אל רשא םהיחא תא ותיחשי לבלו ּועְרָ
 , ./לכמ םהה לֶא יזיגרמ ירי תא בישהמ םיכלמה ידי ורצק רצק םיניבה ימיב
 | הי רוע ףיסונ , םירידאה איסור יכלמ לצב .םיסוחה ונהנאו . -- תיתשהמו
 .. םומּזיטָאנַאפה תפנמ ןוטלש ימי ., םיניבה .ימיב םגיכ .ןנובתנ םא םתבהא לע
 למ ירפחב הער ד"יפמ םיננאש ונותובא ובשי זא םנ , אפורייא יבחר לכב
 התיה , םילשורי תולג זא הדדונתה רשא םימעה רב ִּךָמ ךותבו , םהה רסח
 - םיבלמה ינפ רוא ינפמ יכ , םהה חַצְר ידירשל (עזאָא) םולשה תא ָנ איסור ץרא
 ..ינב לכלו , שא ינפמ גנוד םֶמָחְּכ סומזיטַאנָאּפה תַצְלִַּמ הָסִמְנ , םהה םירואנה
 - .ובלמ .ותינה אל םלועמ יכ הרלותה רפסב תּודָע , םתובשומב רוא היה לארשי
 .תמקונ ברתב םידוהיה לע פמוקתהל םָמַע ינב יאנקלו םהינהכל איסור
 .םימעפ .תוצראה .רתיב תאזכ התיה רשאכ םינב לע םָא תוכהלו חבטל
 .םידוהיה לע לפנתהל :ןומהה תא תיסהל יסור ןהכ םק אל םלועט -- רפסמ
 ע לכב :םילָאהטַאקה ינהכ ןכ ושע רשאכ םיפלאלו תואמל הָמּוד םדירוהלל
 ,ףופהל הכורבה איסור ץראב ּהָדַהָי העְקֶת אל הרוראה ןָאיציזיווקניאה - אוצמ
 - 'תומשה -- לילכ הלועל בקעי תב תא וילע תולעהלו םיצעו שא הָּבְִמְל חתוא
  ץרא יבחר לכב ועמשנ אל , רּוטרָאט , רָאטיזיווקניא + 468 68 [8 םירוראה
 = / שוט םהילע םידוהיה ימדּו ןיִמָיַה ץקְּב םימע 'ה ןידי יכ . -- תאזה הריט;מה
 - םרה תא וכפש אל ירי : רמאתו הי םָּכ לֶא תורוהטה הידי תא איסור אָשֶא
 .ָיחְפְה , הל ןק אָצְמִתַו היס תַנוי הדרה ךילא רשא ץרא ּךיִרשַא . +-- ! הוה
 "יחבעה םהרבא יניִנ תא ויפנכ רתסב ריתסה רשא םעה ירשא ! רותפמו הפהמ
 . -- ! םיהלאה שוא השמ יִרדְעְ

 תב תקאַנו םיניבה ימי תּומד םיארוקה יניעל ךורעלו חיכוהל הנה
 אב יכ ונשפנב אנ המָדנ : הזה ןיזָחֶה תא הזב הגיצנ , םהה הער ימיב
 וימכ'ה תא הָעָד ץראה אָלְמִהְו לבת יבשוי לכ לע םורָמִמ חור הָרַעַי תע םיטיה
 וטכישענ) הדלותהו , םימיה ירבד תונורכזה ירפס לכ ומָתִי ופוסי , םיִסַבְַמ םיַל
 ימי רבזב םיקידצה תּוּבָל תּואָכַה יתלבל , בלט תַמָּכ הֶכְשת , םֶרָמ הבקעה

 םהה



 המק יז ו 0

 פיאלפנ םימי / םִנִבַה ימי ירבד ּולָחָו םדקה ימי ירבר וכי הזח קלחב
 :, רודו רוד ינָש דע ופיסוי אל םהירתאו םלועה ןמ ויהנ אל םהומכ רשא םיארונו
 :תלכשהה רוא אצי םהמ רשא אפורוואכ המכחה שרדמ יתב הנושארל ודסונ םהב
 ייָפְצַהּוטִחִמ דוס הלגנ םהב :, ץראה ינפ לע תַצָבִרֶה הלולה תכשח תא ריאהל
 'תכאלמ רואל האצי םהב ..הביתנ םיזע :םימבו ךרד םיב ןתנ רשא (סָאפמָאק)
 תואלמלו םתוצק רע םימשה הצקמ ףועָל םיפנכ המכחהל התשע רשא םופדה
 'תא  הביחרה .רשא תיהרזמ ודוהל ךרדה התלגנ םהכ' .:תורקי רוא לבת ינפ
 'תא סָאּבמּולֶאק לודגה רוה אצמ-םהכ ,  םיבר םימע .תויחהל רוחפמה, תולובג
 תכאלמ לכו רושהו הצילמה תכאלפ -החרפ 'םהב , אקירעמא השדחה  ץהאה
 תּוכְלמַמ לכ ליִלְב יכ'ג אות , הלא לבט בגשנו םּורָמּו . השעמה תשרחו תבשחמ
 בתה העשונ טעמכו : ,םהה םימיב הֶלְּב ןשעב :ליִלְּכ (םוהטנערייה) לִּלָאַה
 / רפסמ ןיא םיִנָש ךשחב תֶכלל ּוניּבְסה ןֶּפָסִמ רשא םימעה ךא ,םימלוע תעושת
 -- הלילה ופאשיו ., םאתפ םהילע עיפוה רשא תורקי רזא הָננמ :םיִדָונַסָב פה
 תא הָּבַכִתַו , תומלצ ןנעַב עיקרה רז תא ןנעְתו תינש אמור ריע הממורתה זא
 תאג דַעַיַו זע רזאתה טספאפה ,.םהה םימיב וצרפ רשא המכחה רוא יביבשילכ
 \ לָצְעַו , םילשומה תלשממ לַשניַו , (סומזישַאנַאּפ) תדה תאנק ליעמב טַעַיַו ,'ןואגו
 םיִרּודַבְּכ םירפיקה יִרְתְכְו , ותואג ילנרל םודה ויה םיכלמה תואסכ , םרדהו'םדוה
 הזגר הלכ אפורייאו , ןיבלמ םקֶהְמּ ןיִכְלַמ הָדְעַהְמ אוהו , םהב קָמָשְל 'חיב
 קרו ! הָלָשָמ לב םתוכלמו , םיוגב וכלמ סומזיטַאנַאפהו .טספאפה . , ,3מתו
 תחת ושפנ ףַפָכ אל:אוה קר , לארשי ינב סע ,, הלונו רדונ םע , לדו ןטקםע
 תחת םֶּפַרְתַה אל אוה קר , ץהאה יליא לכ ּותַמָש ויתרה רשא אוהה לזרב לוע
 תא רַמָש אל הזה םעה קר ! ּוכָחְל ּהָרְפע אפורייא יריבא לכ רשא הואנ לגו
 קר , ודוה אסכ ץראל רגמְלּו ךלמב די םירהל הָנָצ שא תע לכב טסּפַאּפה תוצמ
 . . . טספַאפהב םיִקְברה םימעה רתיכ וכָלַמְל ּותָנּומָא תעובש 7א רפה אלאוה
 תיראש לע ומ יִלְּכ תא אצויו , ארונה ורצוא תא התפיו / זנריו טספַאפה אריו
 לכאתו סומזיטַאנַאפה שא האצי םהמו , הערל ורזע וישורק לכו וינהכו , הדוהי
 תודלותב ונינפל רשא הכאלמה לגרל ונחגאו -- םיניבה ימיב בקעי תואנ:לכ תא

 / תואלתהמ,איהה הער תעב םידוהיה תודלותמ םג םלעתהל ונלובי אל,םחה םימיה |
 ,. שא יִזִמ םילָאהשַאקה יִנְחִּכ תרבעב םהיראוצ לע זא ּולע ּונרּתֶשַה רשא תוארונה |

 < .ודסונ םֶלָּכ רשא , םומויטָאְנַאּפה ףשָר יִמְל םיכשחה ןומָה ןודזְבו , תרה תאנק
 רתו



 7 0 | 4 ד |

 7 :חדזה | ול *ישלא ליש" זוועב 220 שח בנה

 ושש כ סט ל | 2: 0 -

0 = 5 0 
 ו זדח ו "יש השרימ

0 

 = ו

 ה 00 ה '

 ו 1 2 / ל
% 

 שב

0 
7% 

 ו

1 

 0 וה

2 
 ש /

0% 



 ימימ לארשי  ינב | תודלות ו - ה תומכתה
 / רודו דוד לכב םֶשַה ישנא לארשי ילורג תודלות , הזה םויה דע םיאנמ

 , הלא וניסי דע לח םח נמ ןב השמ יר ברה יט שישיב הלכשהה תורלו
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